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الجقققمجفؤطةحميغ

لأولمتالطعةا

!م198ع"هىاع.ع

1ل!خالئول-ادء

يصكوهـفاا!(تجرقيا-8(910ء:تفت"736/11ء:ضرفي"تجيزوت
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ل!همظفى

الباطل،غطرسةرغمالحقرايةلإعلاءالعاملينإلى

كريمة،عزيزةحياةأجلمنيجهدونالذينإلى

الإسلامية،الحضارةكنوزعلىينقبونالذينإلى

،والهدىالمعرفةإلىالمتعطشة،الصاعدةأجيالناإلى

البحثهذااأقد

وثقافة.خيرمصابيحأوهدايةمعالمصفحاتهفييجدواأنعسى

ر.!تجين!نهلىث
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ض!متر/لف

بعدالإسلاميالعالمشهدهاالتيالأحداثتطوراتيراقبالذيإن

الصليبيةبجيوشهعادقدالغربيالاستعمارأنيلاحظالعثمانيةالخلافةسقوط

النتائجأهمومن.أقطارهامختلففيالإسلاميةللأمةجديدأتحديأيشكلكي

هذاقلبفيصهيونبنيدولةزرعالاستعمارمرحلةعنهاأسفرتالتي

والخرابالدمارفيهفيثر،دماءهيمتصالذيالأخطبوطتكونكيالعالم

.والتقدمالنهوضمحاولةفيالتفكيرويمنعه

الصهيونيبالأخطبوطفإذا،الإسرائيليةالاعتداءاتعصريبدأوهكذا

متداعية.مهلهلةأنظمةوسطالشرقبمصيرتتحكمالتيالقوةيصبح

تحولتحينالإسلاميةالأمةعرفتهاوالضعفالتشتتمنالحالةهذه

علىحتىالسيطرةالخليفةيملكلاحيثرمزيمنصبالىالعباسيةالخلافة

منالإسلاميالشرقالصليبيةالجيوشجحافلاكتسحت.عندئذبغدادعاصمف

غارقينكانواالمسلمينلأنتذكرمقاومةتلقلمحيثمصرشواطىءالىانطاكية

سقوطيومأوجهالتحديبلغوقد،المذهبيةونزاعاتهمالداخليةصراعاتهمفي

الأقصىالمسجدداخلرهيبةمجزرةالمحتلوننفذأنهـبعد492سنةالقدس

حرمه.وفي

يبقىأنالسوريةالسواحلعلىالصليبيينسيطرةبعدحقأالعجيبوالأمر

السلاجقةالسلاطينوبينجهةمنوالسلاجقةالفاطميينبينقائمأالخصام

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ضدمريرأكفاحأخاضتالتيالباطنيةالحركةظهورثم،ثانيةجهةمنأنفسهم

.السواءعلىوالعباسيينالسلاجقة

الحضارةكانتوالعسكريالسياسيالصعيدعلىالقاتمةالأجواءهذهفي

الخامسالقرنمنالثانيالنصففيأوجهابلغتقدبغدادفيالاسلامية

والمستظهرالعباسيبالتهالمقتديالخلافةمنصبعلىتعاقبحيث؟الهجري

العباسي.بالته

السياسيةالجوانبمنالحضارةلهذهالمختلفةالمظاهرعلىالتعرف)ن

علىكفائيأواجبآاليوميعتبروالاقتصاديةوالعمرانيةوالعلميةوالاجتماعيةوالدينية

الأليم.الواقعتغييرأجلمنيعملالذيالطامحشبابنا

بالتجاربغنيةالفترةتلكفيالمسلمونشهدهاالتيالأحداثإن

،كثيرةفوائداليوممنهانأخذأنيمكنواقيةتاريخيةثروةتشكلالتيوالدروس!

الطالعة.أجيالناتثدهالذيالخلاصدربإنارةفيتساعدنا

نأللقارىءتاركآمتجردةعلميةبروحالدراسةهذهقدمتلذلك

المنفعةيحققأنتعالىاللهمنراجيأ،والتجاربالأحداثعلىبنفسهيحكم

مجيب.سميعإنه،والثوابالأجريحرمنيلاوأنمنها

http://www.al-maktabeh.com
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يخم

ثمبخم،.ص0941"1074تمهص87"467
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لأؤلاالفضل

اللباسيبالةالمقتد!الخليفة

م0941-0741ـه467-487

مةمقلى

كانتالتيوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالحياةبدراسةالبدءقبل

ذاتهاشخصيتهتمحيصمنبدلا،العباسيبالتهالمقتديالخليفةعهدفيسائدة

.الموضوعهذامطلعفيمهمةكبدايةسيرتهمنجوانبعلىالضوءوإلقاء

لمقتدي1نسب

بنمحمدالعباسأبيالدينذخيرةبناللهعبدهو:الجوزيابنيقول

(1)القاسمأباويكنىاللهبأمرالقائم

.(2)الدينذخيرةالأميربناللهعبدالدينعدةهو:يقولكثيروابن

بناللهعبدالدينعمدةالقاسمأبوهو:فيقولحسينبنالملكعبدأما

إسحاقالأميربنأحمدالقادربناللهعبدالقائمالخليفةبنمحمدالدينذخيرة

بنالرشيدبنالمعتصمبنالمتوكلبنطلحةالموفقبنالمعتفمدبنالمقتدرابن

.(3)العباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنالمنصوربنالمهدي

حزنوقدهوالنوريبصرأنقبل،انقائمعهد،وليالدينذخيرةوالدهتوفي

المقتديولادةبعدالحزنهذاتبددإنما،لهالخلافةنراقعلىالقادريالبيت

"وو8حوالأممالملوكتاريخفيالنظم(1)

291ص

11

011"ص21خوالهايةالبداية(2)

369"3ءالعواليالخومصط(3)
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الفروعأنخاصة،اليتيمالطفلهذالمستقبلعمومأالارتياحوظهرجدهبهوفرح

يحسدونلاوالاسفافالتبذلمنمرحلةإلىوصلواقدالعباسبنيمنالأخرى

إليهم.أمرالخلافةبإسناديسلمونولا،لهميرتاحونلابغدادفيالعامةجعلمماعليها

وإعدادهتربيتهعلىأشرفالذيالقائمجدهكنففيالمقتديترعرع

القاسم.أباوكناهبالثهالمقتدي"؟(ولقبهالخلافةلمهمة

لممقتدي1و!دة

الفترةهذهفيمداهبلغبغدادمدينةفيوالحضاريالسكانيالتفاعلان

،أعجمياتنساءمنالعباسيينالخلفاءزواجهوالتفاعلهذاعلىدليلوخير

خلافةأدركتوقدالعينبقرةوتلقبأرجوانتسمىأرمنيةولدأمالمقتديووالدة

صالحةوكانتالمسترضندولدهولدوخلافةالمستظهرولدهوخلافةهذاولدها

ببغدادوبنتحسنةوآثارأرباطأبمكةوبنتمرارأوحجتوالمعروفالبركثيرة

.(2)وخمسمائةعشرةاثنتيسغةوتوفيترباطآ

المقتديأمإنفيقولالدولتينأخبارفيالروضتينكتابصاحبأما

.الأثير"(ابنرأيهفيويوافقه(3"تركية

خليفةيصبحلمقتدي1

سنةشعبانمنعشرالثالثالجمعةيومفي(5)اللهبأمرالقائمتوفي

907صدثقتاريخذيل:القلانيابن(1)

.الجواريأنجارمنالمظرف:أليوطي(2)

.58صالمنجدعلاحالدكتورحققه

الدوتنانجارفيالروعينكتاب:ضامةابو(3)

82ص

الاتابكيةالدولةفيالباهرالاضيخ:الأثيرابن(4)

13عى

حرآرجلأتزوجتفلماعبدةكانت:ولدأم

.حرةأعبحتولدألهوانجت

12

بناللهعبدهو:1074/467اللهبأمرالقائم(5)

!شةولد.جعفرأباويكنىبالتهالقادرعد

.الدىقطرتمىولدأموأمه.139/0001

9030/422سنةأبيهموتبعدللخلافةبويع

1074/467وفاتهحينإلىوبقي

،7،58ءص8جالمتظم:الجوزيابن

910صدمقتاريخذيل:القلانيابن
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حينوالعشرينعشرةالتاسعةبينيتراوحالمقتديعمروكان1074/467

.(2"هدجفيهتوفيالذينفسهاليومفيالبيعةلأخذ(1)الشجرةدارفيجلس

وطرحةلطيفةبيضاءوعمامةأبيض!قميصآارتدىالمبايعةجلسةوأثناء

ا!اسووجوهوالأشرافوالأمراءالوزراءالخلافةدارإلىوتوافد(3)أدريةقصب

(4)الحنبليموسىأبيبنجعفرأبوالشريفبايعهمنأولوكان،يبايعوهكي

قائلأ:وأنشده

الخليفة:فقال،بعدهمايدرفلمعليهارتجثم.سيدقاممضىمناسيدإذا

.فعولالكرامقالبماولقؤ

بننصرأبووالشيخ(")الشيرازيإسحاقأبوالعلمشيوخمنبايعهثم

نظامبن(8)الملكيدمؤوحضر(7)الحنبليالتميميمحمدأبووالشيخ(6)الصباغ

(؟)

(2)

(3)

(4)

(5)

أبيةمنالخلافةدورمندارهي:الثجرةدار

الذهبمنلهسجرةوسطهافيتقرعالمقتدر

ص2جالبدانمعجم:ياقوت-.والفضة

111ص21جوالنهايةالبداية:كئيرابن

بزراعةمثهورةمصرعميدمنقرية:أدرية

ص1جالبدانمعجم:ياقوت-.الكتان

.96ص01خالكامل:الأثيرابن

عبدهو-1077/470:الخبليموسىابو

كان.الهالهثيموسىأبيبنعيىبنالخالق

تأخذهولابالحقولأقؤزاهدأورعافقيهأعالما

بغدادماجدفييدرسكان.لائملومةاللهفي

أنهخىالمتدعةعلىشديدأوكانالرئيسية

القرآنمذبهكان.ذلكأجلمنحبى

ص8جالنتظم:الجوزيابن-.والنة

315-316.

.96ص01خالكامل:الأئيرابن

علمأعصرهواحدكان:الثرازيإسحاقابر

منالناسإبرحل.و!خاءوعبادةوزهدا

13

(6

(7

(8

المدرسةالملكنظاملهبنى،وأخذواعنهالأقطار

كان.ولديرهايخهايدرسفكانببغدادالنظامة

حنالبئردائموكانالدنيافيزاهدأ

المجالسة

132ص10جالكامل:الأثيرابن

256صالوفياتكتاب:القنطني

-هرعاص477/0841:الصباغبننمرأبو

منويخرهاالمائلوكفايةوالكاملالئامل

ص01جالكامل:الأثيرابن-التمانيف

149

لهاجتمع-1095/488:التميميمحمدأبو

والوعظوالأدبوالحديثوالفقهالقراءات

مهامفيالسلطانالىرسولاالخليفةوجعله

ص9جالمنتظم:الجوزيابن-.الدولة

88.

وزارةفياشعل-110"/494ةالملكيدمز

كانتثمشهرأعرواحدىسنةمحمداللطان

الملكمؤيدفأسروبركبارقمحمدين:قمة

وتتل.

929ص9جالمنتظم:الجرزيابن
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طراد)2(النقاءونقيبالدولةعميدوابنهجهيربنالدولةفخروالوزير(؟)الملك

الدامغاني)4(اللهعبدأبوالقضاةوقاضيمحمد)3(بنالمعمرالطاهروالنقيب

.والأماثل)5(الأعيانمنوغيرهم

(6)تاريخهفيالفارقييصرحكماالناسمنعليهإجماعهناككانأنهيظهر

ساعةبعدثمالعصربالناسوصلىالمسجدإلىخرجالبيعةلهتمتأنوبعد

عليهضفيثمنواحولاصراخغيرمنووقاربسكونالقائمجدهتابوتخرج

.(7)المقبرةإلىوحمل

ته1وميزدلة1بمرلمقتدي1لمخليفة9أخلاق

صفاتهومن،طيبةبأخلاقيتمتعكانالمقتديأنرخينالمؤاكئريجمع

وذ،العباسبنينجباءمن،عاليةهمف،قويةنفسه،وللخيرللدينحبه

مباركة.كلهاأيامه،وشهامةشجاعة

(2)

(3)

بأمورخبرةوله،السريرةوجمالالسيرةبحسنفيصفهالقلانسيابنويزيد

بنالحنهر-1092/485:الملكنظام

وزير.الطوسيالباصبناحاقبنعلي

كات.ملكاهوولدهأرصلانالباللطايخن

المدارسوبنى،والفقهاءالعلماءيحب

.والرباطاتوالساجد

66-64ص9جالنظم:الجوزيابن

.96ص01خالكامل:الأثيرابن

491/1097:الزينيمحمدبىطراد

الىانتقللمبالصرةالعبايننقابةولي

مجلهيحضروكانورتجةرأيأالناسوسادبغداد

.والفقهاءالمحدثينجميع

601ص9جالنظم.الجوزيابن

0490/1096محمدبنالمعمر

القائمابرمحمدبنأحمدبنالمعمرابن

ن!الطالين.المناتذو.الطاهرالحيني

14

(4

(5

(6

(7

العد.كئيرالأخلاقكريمكان

401ص9جالنظم:الجرزيابن

0478/1085الدامغانياللهجدأبو

الملكعدبنالحينبنعليبنمحهدهو

ئمبدامغاذولد.حمويهبنالوهابعبدابن

أبيمذبفيالرياسةلهوصارتبغداددخل

والواضعالوانربالعقلوخصحنيفة

42-22ص9جالشتظم:الجرزيابن

قصبةوهوونيابورالريلينبمربلد:دامغان

.توص

433ص2خالبدانمعجم:ياقوت

.96!ص01خالكامل.الأثيرابن

195ص:الفارقيتاريخ

111عر21خوالنهايةالداية:كئيرابن
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.(؟"العباسبنيخلفاءأفاضلومنالناس

بالمعروفيأمر،تضاهىلاالناسحريمعلىوغيرته،عاليةوشمائله

وكثرةالجانبولينوالتقوى،والصلاحبالعدلويمتاز،المنكرعنوينهى

.مرفهأ)2(وادعأعاشوقد،الحلم

لمقتدي1ل!مع1

فيالمقتديقضاهاالتيالزمنيةالفترةتحديدفياختلفواالمؤرخينإن

خلافتهمدةأن(3)القلانسيابنيؤكدفبيما؟ظاهرتضاربفيووقعواالخلافة

(")الأصبهانيالعمادالرأيهذاعلىويوافقهأشهروخمسةسنةتصععشرةكانت

خلافةمدةبأنيقول"ه(بردىتغريابنبالمقابلنرى،فقطأيامئلائةبزيادة

أيامأويزيدتاريخهفي(6"الورديابنويتبعهأشهروثمانيةسنةعشرةتسعالمقتدي

إلأأشهروثمانيةسنةعشرةتسعخلافتهمدةأنكثير)7(ابنيعلنبينما،فقط

يومين.

سواءالمقتدينفذهاواجتماعيةعمرانيةأعمالهناكأمرمنيكنومهما

خارجها.امبغدادمدينةفيذلكأكان

فيعهده،بغدادعمارةوعظمتوالهمةبالقوةبالثهالمقتديالخليفةامتاز

القاصيةالبلدانفيحسنةوآثاروانرةومبراتكثيرةخيراتأيامهفيوظهرت

تغريابنيؤكدهافيهاالخيراتوتدفقبغدادفيالعمرانوظاهرة،والدانية

.(يضأ)8(النجاروابنبردى

126عردئقتاريخذيل.القلانيابن(9)

اللطايخةالآدابفيالفخري:الطقطقيابن

296عرالاروبةوالدول

946عر21جوالهايةالداية:كثيرابن(2)

126عردثقتاريخذيل.القلانيابن(3)

المصرصوجريدةالقصريدةخر.الأصبهاني(4)

\ء

عر5جالزاهرةالنجوم:بردىتغريابن(5)

140

عر29جالورديابنيختار.الررديابر(6)

614صر21تخ!والهايةالبداية:كفيراي"الأ(

عرالعصروجريدةالقصريدةخر:الأصهاني(8)

25
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الاجتماعي:الصعيدعلى-اولأ

لذلك؟دينهموعلىالناسأخلاقعلىحريصأكانالمقتديأنويبدو

فمثلأ،والفجورالفسادعناصرمنبغدادتطهيرعلىخلافتهبدايةمنذيعملأخذ

الخواطىءمنالمفسداتبإخراجأمر،1572/467سنةمنشعبانشهرفي

والفضيحة.بالعارأنفسهنعلىينادينأنأمرهنكما،بغدادمن

معالغربيالجانبوأسكنهنوالمغانيالزوانيودورالخماراتوخرب

،الناسلحرمصيانةبهااللعبومنعالحمامأبرجةهدمثم،والصغارالذل

يصرفواأنأصحابهاومنعالحماماتفيعوراتهمباحترازالمستحمينفأجبر

.الشربلماءصيانةالقذرةالمياهلتلكآباربحفروألزمهمدجلةإلىفضلاتها

سنةشوالفيثانيةمرةأمرهأصدرلذلكيستمرلمالتطهيرأنيظهر

.منها"؟(الفساقهربحيثببغدادوالبغاياالمنكراتبإزالة469/0741

بتجديد،بالثهالمقتديالخليفةتوقيعخرج478/0851سنةجديدومن

وإراقةالملاهيآلاتوكسرمحلةكلفيالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر

.البلادمنالفسادأهلوإخراجالخمور

العمراني:الصعيدعلى:ثانيأ

منها:محالعدةفيهافأنشأبغدادمدينةفيالعمرانبأمورالمقتدياهتم

ودربوالأجمة(4)والحلبة(3)الأزجببابكانتالتيوالبساتين(2)البصلية

الداروبنى،الهراسوخرابةوالخاتونيةجردةابنوخرابةوالمقتديةالقيار

،111ص12جوالنهايةالبداية:كفيرابن(1)

جاليقظانوعبرةالخانمرآة:اليافعي-511

3،1ص3

منالجنوبيبغدادطرففيمحلة:البصلية(2)

.كلراذيببابمتصلةالرقيالجانب

.424صأولخالبلدانمعجم:ياقوت

16

شاطىءعلىالرقيةبغدادفيتقع:الأزجباب(3)

.الجنوبناجةمندجلة

478ص2الأعانجوفيات:خلكان!با

بابعدبغدادشرقيفيواسمةمحلة:الحبة(4)

.الأزخ

092ص2جالبلدانمعجم:ياقوت
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منالشرقيالجانبفيوكلهاالدارداخلفيالعجيبةوالأبنيةدجلةعلىالشاطئية

.بغداد

فيهاكثرتوعندماشوارعهاوبجمالالمدينةبنظافةيهتمالمقتديكان

.المارةتؤذيلاحتىنقلهاأجلمنفعلةلهاخصص479/0861سنةالوحول

مضمارفيركيزةيعتبرعملعلىأقدمبلالحدهذاعنداهتمامهيقفولم

/المسكن؟ومنهاللناسالضروريةالحاجاتتامينوهوالاالاتجماعيالتقدم

ببابكويخاتالىيأوونالذينالفقراءمنواحدلكلبيتبشراءأمروهكذا

.(479/2،1586سنةفيوذلك،تملكوهائم(؟)الغربة

المشاريعتشجيعفيالمؤمنينأميرخطاعلىجهيربنالدولةفخروسار

عمارةجدد475/0821سنةففي،الناسعامةعلىبالنفعتعودالتيالعمرانية

فيدارهمنالماءفيهاوأجرىستمايةفيهوعملالخلافةبدارالمتصلالقصرجامع

عظيمة.منفعةبذلكالنالي!فانتفعفواراتلهاوجعلالأرضتحتقنا

سنةففي،العمرانيةبالأعمالالمساهمةفيشرعواالناسعامةأنحتى

اطباقفيالآجروينقلونقنطرةيبنون(3)البصرةبابأهلنرى481/1088

أيضأ.لأنفسهمعقدآفبنوا(")الكرخأهلبهمتمثلوقدوالفضةالذهب

بلبغدادوأهاليالمقتديعلىيقتصرلمالعمرانمجالفيالتنافسإن

وخيراتها.الأمةمقدراتيملكونالذينوهموحاشيتهالسلطانفيهليشاركامتد

مدينةفي1092/485سنةأعمالهمعنيحدثناالجوزيابنونسممع

مدينةفيالتيدارهلمقاربةالمدينةسوقببناءتقدمملكشاهالسلطانإن.بغداد

:ياقرت-الخلافةدارأبوابأحد:الغربةباب(1)،

192ص4جالبدانمعجم

28،03صر9جالفظم:الجوزيابن(2)

.بغدادشرقجنوبتقعمحلة:البصرةباب(3)

.484صر4خالبدانمعجم:ياقوت

17

.43ص9جالنظم:الجرزىابن

منالغربيالجانبفيتقعكبيرةمحلة:الكرخ(4)

.484ص4جالبلدانمعجم.بغداد

.44ص9جالنظم:الجوزىابن
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حجرةخاتونوبنت.ودروبأعندهوسوقأالباعةخاناتفيهاوبنىطغرلبك)9(

يدعلىتئمالذيالجامعبعمارةثمبالدنانيرالاتعامللاأنونوديالغربلدار

ومعهبنفسهالجامعهذاتقديرالسلطانوتولى524/1129سنةالخادمبهروز

الشاميبكرأبوالقضاةقاضيذلكعلىوأشرتالرصديينمنوجماعةمنجمه

الملكنظامواستأجربالسوقالعمارةوكثرتسامرا)2(جامعمنأخشابهوجلبت

ذلكلعمارةوتجردسنةخمسينمدةالمارستانوقوفمنيليهوماالجسربستان

سمحابنسعدأبوالأبنيةعمارةوتولىخانهالهرويالحسنأبولهوأهدىدارأ

المأمونبنيبقصريليهاوماالهمامدارالغنائمأبو(3"الملكتاجوابتاعاليهودي

طاهرأبوالرئيسعمارتهاوتولىدارأذلكجميعوبنىالحاجأميرختلعودار

.("خربتقدكانتالتيالأنهارحفرالمقتديوجددالأصباغي

:الاقتصاديالصعيدعلى-ثالثأ

مراقبة،الاقتصاديالصعيدعلىالمقتديحققهاالتيالانجازاتومن

472/1079سنةوالأسعار،وفيبالموازينالتلاعبومنعوالشراءالبيعحركة

والأمورفاشيأالتطفيفوكانالشاهد(5)الخرقيجعفرأباالحسبةفيرتب

وأدبالهيبةوأقامالأمورفحزمشفاعةيقبللاشديدأجعفرأبووكان.فاسدة

(1

(2

(3

منجليمناللطانطالبأبوسلجوقابن

القائملهجلسبغداددخلعدماالتركمان

المرقبملكوخاطبهالأعمالاليهوفوض

اللاجقة:دولةبانيوهووالمغرب

234-2+ص8جالشتظم:الجوزيبنا

علىوتكريتبغدادبينكانتمدينة:سامرا

خربت.وقددجلةضرقي

973ص3جالبلدانمعجم:ياقوت

القائمابو:1092/485:الملكتاج

وبنىالتاجيةبنىالذيوهوخروبنالمرزبان

ملكاهبنمحمودأمرتولى.اسحاقأبيئرية

النظامغلمانوقطعهفقتلبريمارقلقاتلوخرج

18

(4)

(5)

الملك.نظامقتلاليهيخبونكانوالمااربأاربأ

.74ص9جالمنتظم:الجوزيابن

،44-43ص9جالئظم:الجوزيابن

60-61.

619صالعراقيخنارخلاعة:الكرملي

ابنحفصأبوعمرابنالمباركبنمحمد

للقرآنحافظأكانالمخسبالقاضيالخرقي

ومغيخافونهالقمئونن!وحبتهفيصمارمأ

بيرالحماميدخلاحدأيمكواأنالحمامتوام

سنةنوفي.بالاضهارذلكعلىوتهددهممئزر

1900/494.

929ص9جالشتظم:الجوزيابن

http://www.al-maktabeh.com



.الأحكامونفذالمخالفين

يحملونالذينالتجاروتشجيعالخارجيةالتجارةتطويرفيمنهورغبة

الضرائببرفع1087/480سنةفيأمرهأصدربغدادإلىا!ائع

مختلففيوعلقألواحعلىكتب،القرارهذاتعميم،ومنأجلوالعكوس

.بغداد)1(مساجد

لمظالم:ا-بعآار

عينحقهحقذيكلوإعطاءالرعيةبينوالمساواةالعدالةإترارأجلومن

عندوامرهتعالىاللهوخ!ثيةوالأمانةبالعفةيمتازرجلأ"المظالمديوان"في

هوالرجلهذا.مرضاتهوتحرياللهبتقوى1086/479سنةالمظالمتقليده

أحضرهالذي(2"المعوجابنالحسينبنمحمدبنمحمدمنصورأبوالكفاةزعيم

"ولماوفيهبتقليدهالتوقيعوخرجالدولةأربابحضورفيعليهوخلعالديوانإلى

والثقةوالديانةالعفافمنالحسينبنمحمدبنمحمدفيالمؤمنينأميررأى

كانماكلفيوالسيوطاعتهاللهتقوىعليهاخذوقدالمظالمقلدهوالصيانة

دعاثمالنوبيببابفجلسخرجثم،"المؤمنينأميرمنويقربهعندهيزلفه

بصاحبالمقتدييكتفلم،نزيهأحازمأوكانأعوانهفكانوابالمعروفالأمراء

أحدمنظلمعليهميقعالذينالحاجةأصحاببنفسهيستقبلكانبلالمظالم

يطويلابأنالمظالمصاحبويأمرإدانتهتثبتبمنالعقوبةوينزلاليهمويستمع

.(3)الرعيةمنأحدحال

323-322عر8جالنظم:الجوزيابن(1)

53ص9نح!الفتظم

11107/50:المعوجابنمصورابو(2)

مدةبالديوانحاجأكاذ.الكفاةبزعميلقب

وقلدالمقتديأيامفيالنوبيبابحجبةوليثم

أبوكاذ.والرطةالحدودوإتأمةالمظالى

19

ولهنفروقوةضجاعةفيه.حازمأيقظأفصرر

الذكر.حنفيرنجة

صرأولخبالويخاتالوافي:الصفدي

72-26صر9جالنظم:الجوزي!!ا(3)
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وشعرهلمقتدي1؟دب

الأصبهانيأوردشعرولهولأهللألهامكرمأللآدابمحبأكانالمقتديإن

منه:بعضأ

مريدأريدعمافحاولنيأحبهمنمعالعيشصفاءأردت

أريديريدمماولكنهاجتماعهبعدالشملبتاخترتوما

الثرىالىالئريامنبقومفأهوىبناماغيرشاءلووالذياما

مسفراالعدلمنصبحاليلهادجابعدماالجورظلمةمنوبدلنا

الكرىلذةأحضانهاصافحتفلاغيرهوجهالىعينينظرتلئن

وتعثراتنزلأنأمنتفلاسعتأوغيركنحورجليتصعوإن

يتغيراأنالأيامعلىعزيزالذيالمخلصذلكإنيفوالله

لحبيبالمحبفيهيخلصالذيالعذريالغزليالشعرمنالنوعهذا

.(؟"بالألفاظتلاعبمنفيهمارغموالسلاسةبالرقةيمتازوهوواحد

لعقتدي1موت

ملكشاهالسلطانوبينبينهالعلاقةتدهورتحياتهمنالأخيرةالمرحلةفي

بغدادمدينةملكشاهالسلطاندخلعندما1092/485سنةفيأنهحتى

السلطانأنإلأيريدهبلدلالأيعنهاويرحلالمدينةيتركانالمقتديمنطلب

تطوراتيراقبأخذحيثقليلأالخليفةفاستراحتهديدهينفذأنقبلالمنيةوافته

.(2)فعستسفروماالتاليةالمرحلة

ابنهاونصبتالحكمعلىملكشاهزوجةخاتونتركانقبضتحينئذ

نأإلا،الدولةعميدالمقتديوزيرعليهوخلعأبيهمكانسلطانأمحمودأالصغير

الأكبرالابنبركياروقوبينجهةمنمحمودوابنهاخاتونبينشبتالحرب

26-25صالعصروجريدةالقصرخريدة(9)

والأممالملوكتاريخنيالمتظم:الجوزيابن(2)
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فيالفخري:طقطقيابن740ص9ج

.296صالاسلايةوالدولاللطانيةالآداب
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.بركياروق)1(انتصارعنالمعاركأسفرتوقدأخرىجهةمن!كشاه

طلبهارفضلأنه،خاتونوأمهمحمودمنأكثربركياروقالىيميلكانوالخليفة

لابنها.العهدبكتابةزاسلتهعندما

حمل،بغدادإلىبركياروقالسلطاندخلحين487/1094سنةوفي

كاتبالموصلايابنسعدأبيإلىالخليفةوتقدم،للبيعةاللازمالمالمعه

عليه،الخليفة.وقعثمالخلعورتبت،فكتبلبركياروقعهدهيكتبأنالانث!اء

.محرمعشررابعالجمعةيوموذلك

للتخلصمؤامرةفيضالعةكانتالنهارشمسالمقتديقهرمانةأنويبدو

صحةيكونماأكملعلىوهو،السمفيهدستوقدالطعاملهفقدمتمنه

.(2)وعافية

جهيربنالدولةعميداستدعتموتهمنالنهار)3(شمستحققتوعندما

وعزوهالمستظهرابنهأحضرواثمبالأمروأخبرتهمصالحهاعلىمنهواستوثقت

الذيهوبركياروقأنبروكلمانويؤكد.وبايعوه(4)بالخلافةوهنأوهوالدهبوفاة

.(5)ملكشاهبننجالسلطان.محموداعترفلأنهانتقامآالمقتديقتل

والأممالملوكتاريخفيالمنتظم:الجوزيابن(1)

62ص9خ

والأممالملوكتاريخفيالنظم.الجوزيابن(2)

.16،80ص9خ

مدبرةوهياشهاراشصتدعىالمقديقهرمانة(3)

الخلافةقمرفيالمقتديونشز

2؟

عوانفيالمخصرالجامع:الاعي!ا

14صاليروعونالاريخ

والأممالملوكيختارفيالنظم:الجوزي*ا(4)

.81صر9خ

139صرالاسلايةالثعوبتاريخ(5)
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يختماقالقضتم!!ا

بالنه!المققعلأفيالوؤاوة

وأموالهممتلكاته)دارةفيعنهوينوبالخليفةنفوذمننفوذهالوزيريستمد

عندالخليفةيمثلوهوالذي،الطارئةالمشكلاتوحلالناسونشؤتصريفوفي

العامة.الغاسباتوفيالسلجوقيالسلطان

.وزراءثلاثةبالثهالمقتديعهدفيالوزارةأمرتولىوقد

بنمحمدبنمحمدنصر9ئولدولة1فخر:لأول1لوزير1

1،831،95جهير)1،

مدقعأفقيرآأمرهابتداءفيوكانودهاتهمالرجالعقلاءمنالدولةفخركان

مدةفخدمهبكرديارصاحب(2"مروانبابناتصلحتىالخدماتفيانتقلثم

إلىسرأفأرسل،الخليفةوزارةإلىهمتهفسمت،ضخمةثروةعندهوأئرى

.دينارألفثلاثينلهوبذلنفسهعليهوعرضالقائم

تمكمتالتيالعائلاتإحدىهي:جهربنر(1)

وزارةعلىوسطرتكاملأتمكنآاللطةمن

السلاجقةسلا!تاأداءالباسيينالخلفاء

.هملثموتبعديتراجعبدأدورهاإنماالبهار.

!س*ءلإ6ها!كمأع،حط،،3ا"*+..011!.:943-؟9تر

22

أحمدالدولةنصرهو534/6101:مرواذابن(2)

استمرتبكرديارصاحبالكرديمروانابن

الكاكل:الأثيرابن.شةوخصيناثنينامارته

71ص01ج
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عليهخلعحيثالخلافةوزارةيحتلأنبأموالهالدولةفخرتمكنوقد

454/1062سنةفيوفيلكالوزارةخلعبغدادإلىوصولهحجنادقائم

بعدالخليفةإلىبغدادأطرافأمراءواستمالمهمتهفيكبيرآنجاحآونجح

عليه.الطاعةعصاشقواقدكانواأن

قيامأحسنللمقتديالبيعةبأخذالدولةفخرالوزيرقامالقائمماتولما

بغدادمدينةفيوقعتحيث471/5781سنةحتىفيهاوبقيوزارتهعلىئاقره

بننصرأبوبغدادمدينةإلىوردعندماوذلكوالحنابلةالأشعريةبينفتنة

أصحاباستغلوقد،أحاديثهفيالحنابلةعلىيشنعكانالذي(1)القشيري

،الأشاعرةيعاديبأنهالخليفةوزيرواتهمواالحادثةهذهبغدادفيالملكنظام

.(2)أمرهتنفيذتمالفوروعلىبعزلهالمقتديعلىالملكنظامفأشار

العراقشحنكيةإلىجديدمنكوهرائينالملكنظامأرسلالأثناءهذه*وفي

إلىالدولةفخربنالدولةعميدانتبه.وإيذائهمجهيربنيعلىبالقبضوأمره

إليهيتقربوأخذالملكنظامإلىمباشرةفتوجه،أهلهضدتحاكالتيالمكيدة

فيوذلكالبالمرتاحبغدادإلىوعادبنتهابنةوتزوجاسترضاهحتىوذكائهبدهائه

471/7801سنة

.(3)الحسينبنمحمدشجاعأباوزارتهفيعينقدالمقتديوكان

514/1120:القشيريالرجمعدأبونصر(1)

أبيدروسعلىوافي،كبيرآإمامآكاذ

المذهبفيطريقهحصلثمالجويخيالمعالي

،الثيرخشخورباطبالنظايةوع!والخلاف

الخابلة،علىضديدأللألهثعريةمتعصبأكان

ايىالملكنظامقربه

-072ص3جالأعانويخات.خلكانابن

ابن4240عرالخلفاءتاريخ.اليوطي(2)

اللطانيةالآدابفيالفخري:الطقطقي

293،429،295!صالاسلاميةوالدول

ص10جالاريخفيالكامل:الأثيرابن(3)
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لدين1ظهيرع!جش؟بوهولعقتدي1للخليفةلظني1لوزير1

15131119سنةتوفي:ني1لهمذ1لحسين1بنمحمد

يويمفيالوزارةديوانإلىالحسينبنمحمدشجاعأبودخل

وزيرآوبقي471/1078سنةمنالآخرةجمادىسلخالسبت

المرةهذهوفي،السنةنفسمنالقعدةذيمنعئمرالسادسالثلاثاءيومحتى

منالنصفالخميسيوم476/0831سنةوفي.الدولةعميدالوزيرمكانهحل

منالوزارةخلعالحسينبنمحمدشجاعأبيالوزيرعلىالخليفةخلعشعبان

الدين.بظهيرولقبجديد

نجعزلهالخليفةتوقيعخرجحيث484/0911سنةإلىالوزارةفيواستمر

ضدهوجههاالتيالشكوىبتأثيروذلكرمضانشهرمنالتاسعالخميسيومفي

.(؟)ملكشاهالسلطان

منهاكتبأوصنفالأدبوقرأالشيرازيإسحاقأبيالشيخعلى.الفقهقرأ

أحمدعليأبيتأليف"الأممتجارب"كتابعلىذيلهالذيالتاريخفيكتابه

.(2)1035/421سنةتوفيبمسكويهالمعروفمحمدابن

منيرفعوأنيرامماأحسنعلىالوزارةينهفبأعباءأنشجاعأبواستطاع

الدين.أمرويحفظالظلمعلىويقضيوالأمنالعدليثروان،الخلافةشأن

العصورأحسنعصرهوكان"حقهفيالخريدةفيالكاتبالعمادقال

الشريعةوقانونالدينأمريحفظمنالوزراءفييكنولمالأزمانأنضروزمانه

اللهفيتأخذهلا،الدنياأمورفيسهلأ،الشرع(مورفيشديدآصعبآ،مثله

لائم.لومة

للدولتينسعادةالأيامأوفىأيامهكانت"فقالالذيلفيالهمذانيذكره

والملوكالأممتاريخفيالعنظم.الجوزيابن(1)

.6،56ص9نح!الفتظم3190ص8خ

24

،134ص5خالأعانوفيات:خلكانابن(2)

371،
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يغادهالمصحةوأكملهارخصأوأشملهاأمنآوأعمهاالرعيةعلىبركةوأعظمها

اعادتماوالاحترامالحشمةمننظرهفيللخلافةوقامتمخافةتشبهاولمبؤس

كصيرخيرآأ!يدرجلأوكان،ولفظأ)؟(خطأالناسأحسنوكانالأيامسالف

وعشرونمئةقدرهبماوالصدقاتالبروجوهعلىخرجثبتعلىلهوقفالصدقة

صدقاتهيكتبونكتبةعشرةجملةمنكاتبأالثتهذاأوردالذيوكان،دينارألف

.(2)الخاصة

الحجابوكانالعصروقتإلىالمظالملكشفويجلسالظهريصليكان

فليعرضها.حاجةلهكانتمن،الناسفيينادون

منالبصرةوبابالكرخفيوالشيعةالسنةبينالفتنوقعتلماأنهمناقبهومن

نإ:المقتديلهقالحتىالتغاضيغاية،الدماءإراقةعنتغاضىبغدادمدينة

بحلمكالناسأطمعتوقدتستعملهالذياللينبهذاتمشيلاالأمور

إلاوزارتهايامفيحجأنهوزيرعنرخيؤولمتعالىاللهبيتوحج.وتجاوزك

.الوزارةمنخلوهمبعديحجونكانواقبلهالوزراءفإنهذا

-
الحسنةالوقوففوقفوالصدقاتالخيراتسبيلفيالإنفاقيجبكان

أموالهزكاةيؤديوكان،والأيتامالأراملعلىالانعاموأكثرالمشاهدوبنى

فيها:رقعةعليهوعرضتسرأويتصدقوإقطاعهوضياعهأملاكهسائرفيالظاهرة

جياععراةوهمأيتامأربعةمعهاامراةفيهاالقيار)3(بدربالفلانيةالدارإن

لالبستها:وحلفأثوابهوخلع،وأشبعهمواكسهم:مرلهوقاللهصاحبآفاستدعى

البردمنيرعديزلولموأشبعتهم،كسوتهمأنكوتخبرنيإليتعودحتىدفئتولا

.كثيرةمبارلهوكانتبذلكوأخبره(")صاحبهجاءأنإلى

،935ص5جالأعيانويخات:خلكانابن(1)

136

الملطايخةالآدابفيالفخري:الطقطقيابن(2)

297صالاسلايةوالدول

محلةوهيالرقيةيغداد:ناجةالعاردرب(3)

25

.ئهورةكيرة

.194ص4خالبلدانمعجم:ياقوت

ابن-137عر5جالأعانوفيات.خلكانابن(4)

،150ص12جوالنهايةالداية:كثير
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سالهمصثمكلأمرلهوتعفإذاالفقهاءوعندهإلاالديوانفييجلسلاوكان

وعامتهم.خاصتهمالناسمعالتواضعكثيروكان،يفتونهبمافحكمعنه

منشجاعأبايعزلأنالخليفةمنالسلطانطلب484/0911سنةفي

خرجعزلهوبعد،الذمةأهلعلىوتضييقهالشرعأمورفيتشددهبسببالوزارة

العلماءمنجماعةمعقطنمنبمنديلمتلفعآماشيأ،المسجدإلىالجمعةيوم

سببأذلكوكانلهوتدعوتصافحهعليهوانهالتذلكالعامةفعظمتوالزهاد

كانتلأنهالهوتعظيمهاالعامةتقديرعلىدليلوهذادارهفيالقعودلإلزامه

.والمساواةللعدالةتتشوق

إلىسافروبعدهامدةهناكفأقامموطنهوهيروذراور)؟(إلىخرجثم

نأإلىع!نررالرسولبمدينةالحجبعدوجاور،وأربعمائةوثمانينسبعسنةالحج

ودفنمائةوأربعوثمانينئمالبسنةالآخرةجمادىمنالنصففيتوفي

.(2)بالبقيع

نأوقتشجاعأباالوزيرإنيقولبهأثقمنسمعت:(3)السمعانيقال

الحظيرةعندفوقف!ييهالنبيمسجدإلىحملالدنيامنارتحالهوحانأمرهقرب

ظلموإذانهمولو!:،تعالىسبحانهاللهقال،اللهرسوليا:وقالوبكى

رحيمآ(توابآاللهلوجدواالرسوللهمواستغفراللهفاستغفرواوكجاؤانفسهم

يومه.منوتوفيورجعوبكى،(64النساء)

فضلإلىيرجعكان:فقاد"الذيل"فيالسمعانيابنالحافظذكره

منصرففحينمطبوعرقيقشعرلهوكانصائبورأيورزانةوافروعقلكامل

:يقولوهوبيتهإلىذهبالوزارة

وفيات-همذاننجواحيبليدةهي:روذراور(1)

137ص5جالأعان

ياتوت.المنورةالمدينةاهلمقبرة.القيع(2)

.34ءص1خالبدانمعجم

أبرالاسلامتاجهو:166/5621:المعاني(3)
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ابيبنمحمدبكرأبيبنالكريمجدسعد

الحافظالافعيالفقه،التييالمظفر

مهاالغزيرةالتصايفعنفالدينقوامالملقب

ابن.والأنابمرووتاريخبغدادتاريختذيل

902ص3جالأعانونياتخلكان
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(؟)صديقلهوليسوفارقهاعدولهوليستولاها

:شعارهلمومن

دمافاضتأوبالدمعبكتفيهامفكرغيرالعينلأعذبن

محرماالجفونعلىيعودحمىولذيذهدالرتمنولأهجرن

مسلمالكنتنظرتتكنلملوفتنةحبائلفيأوقعتنيهي

أظلما)2(فكانتبدأتالتيوهيدموعهافلأسفكندميسفكت

العباسيالعصرفيشائعآكانالذيالزهدشعرعيونمنالأبياتهذه

العصر.هذاجوانبمنهامآجانبآيمثلوالذي

أهلايجمعبأنقديرلالشصمنالجميعشختمنإز

وصلاعقباهيكونهجرربهجرطالوإنمستيئسآلست

(3)أحلىالقلبفيالوصالذاككانفراقالوصالأعقبوإذا

حينبعدولوحبيبهلقاءمنييأسلاالشاغرقلبفيهيذوبرقيقغزلهذا

العربي.الشعرفيالغزلجيدعنفيمةيقللاوهو

بنمحمدبنمحمدبنمحمدلدولة1عميد:لثالمث1لوزير1

\"93،199جهير

الدولة.عميدالملقبالوزيربنالوزيرنمرأبيبنمنصورأبوهو

عجلأنهيعرفلمالحلمكثيرالخطوبمهماتفيكافيآالتدبيرحسنكان

العلماءيجيزالصدقاتكثيروكانالمشايخعلىالأحاديثوترأبمكروهأحدعلى

صلاتهم.علىويثابر

ابن-56ص9جالنظم:الجوزيابن(1)

298صالفخري-الطقطقي

936ص5جالأعيانوفيات:خلكاذابن

27

136ص5جالأعانويخات:خلكانابن(2)

اللطايخةالأدابفيالفخري.الطقطقيابن(3)

299صالاسلايةوالدول
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ماوالهيبةالوقارمنلهوسماحةوحماسةوفصاحةوصرامةشهامةذاوكان

يرسلانهوالمقتديالقائمكان.الخضموالبحر،الأشمالطودغيرفييعرفلم

نظامفاستحلاهحصيفأفاضلأوكانيدهعلىفتنجحالسلاطينالىرسائلفي

ابنتهزوجهثممثلهولدتأنيوددتويقولمنهيعجبوكانالسلطانوزيرالملك

إلىفأعيدالملكنظاملهعف!ثفعزلهثماليهالأموروفوضالمقتديواستوزره

.(1)الوزارة

الدولة:عميديهجوذلكفيالشاعرالهباريةابنفقال

لمنصبهواستولىتعاظموانهيبتهتفزعكولاللوزيرقل

بهالوزيرمولاناصرتحرأفاشكرثانيةاستوزرتماالشيخابنةلولا

زبيدةالملكنظامابنةتزوجقد1069/462سنةفيالدولةعميدوكان

سنةفيالملكنظامبنتابنةصفيةفتزوجعادثم1077/470سنةتوفيتالتي

471/5781(2).

المقتديوزارةتقلد؟منهملإثنينووزرخلفاءثلاثةخدم،الدولةوعميد

ثمشجاعأبيبالوزيرعزلثمسنينخمسفيهافبقيوسبعيناثنتينسنةصفرفي

.المقتديماتأنإلىيزلفلموثمانينأربعسنةفيشجاعأبيعزلبعدعاد

أياموأربعةشهرأعشروأحدسنينثمانيالحسنالتدبيرالمستظهرأمردبر--بلم

مقامذلكقامشخصأكلمف!ذامعدودةكلماتهوكانتالكبيرالناسعندعيبهوكان

كنتوإلآؤادأباشتغلالصباغبننجرأبيلولديومأقالأنهحتىالأملبلوغ

العناية.بهذهالناسهنأهمجلسهمنذلكلهالمقولنهضفلماأببغيربماغأ

عزله،الخليفةمنفطلبواوقعةالعجمسلاطينوبينالدولةعميدبينوقعثم

واستصفىدارهفيحبسهثم493/0991سنةرمضانشهرفيالمستظهرفعزله

.ثلاثسنةشوالفيميتأوأخرجوالنوابالعمالمنبهيلوذمنوأموالأمواله

اللطانيةالأدابفيالفخري:الطقطقيابن(1)

.297-296صالاسلايةوالدول

28

العصرصوجريدةالقصرخريدة:الأعبهاني(2)

801،011ص01جلكاملا90*
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فياستجدهاالتيبالتربةودفنفيهافغسلدارهإلىلمحو؟ةياموأربعوتسعين

وسفرحمامأجهيربنالدولةعميدأدخلالمشظهرإنوقيلرزينابن(9)تراح

ليقال(2)قتلأثرفيهليسانهليشهدواللشهودوأخرجفيهماتأنإلىالبابعليه

منصورأباياأخييافصاحالكافيأخوهالشهودجملةفيودخلأنفهحتفمات

وخفافهممداساتهمخلعواخادمخمسمايةإنفقيلدفعاتيرددهاوجعلقتلوك

الميتة.هذهماتبمنيسمعولمميتآفوقعبهاوصفعوه

الكاتبالعمادقال؟الممدوحينالوزراءمنوهورياسةالدولةلعميدوكان

بنمسعودشعرائهومنبيتألفبمايةمدحإنهويقالشاعرآلافعشرةمدحه

:قصيدةجملةمنفيهمدحهومنالخبازنجابنالمعروفالعلاء

البراهينقوامالعزيمةسجامالبصيرةيقظانالرأيمجرب

جيحونأقطارإلىالصعيدمنوهيبتهأطراقآالدستفييريك

(3)ممنونغيرأجروللمدايحكاسدةغيرسوقلديهللحمد

مطلعها:فيجاءقصيدةفيصردر)4(الاعرمدحهوقد

يرفعالهوادجمعالنفوسوهوىمودعوالخليطعذركبانقد

تطلعوادبكلالبدورأترىلفتةالركائبسمتحيثمالك

:شعرهفمن،الشعريقولالدولةعميدكان

غاليمهرهاوالمعاليالعلىتبغيوترحالحلفيأنتمتىإلى

والمالبالنفسخطرطيهافيملحمةالمجددوذالمجدطالبيا

مالبلايسعىامرىءمرادإلىانجذبتقلماصروفولليالي

بغدادوولفييأتقرتقعمحلة:رزينابنتراح(1)

.315عر4البدانجمعجمتياقوت.الرتجة

17،صاولخبالويخاتالوافيالصفدي(2)

118صر9جاسنظ!ا.الجر!بابن

صر1جبالويخاتالوافي.الصمدي(3ز

272-273

29

بنالحنبنعليمنصررأبوالرئي!.صردر(،)

أحدالفمهررالثاعرالكاتبالففلبنعلي

465/1072سنةتوفيعصرهشعراءنجاء

-3!5ص3جالأعانويخات:خلكانابن

386.
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يمتازوهووالعلاالمجدنحوصاحبهسعييصورحكيشعرهذا

الذيل:فيالسمعانيلهوأوردعناءبلاويحفظبالسلاسة

مغربعنقاءالأمثالفيقيلكمامخاترللسانصديقيقول

(1)متعبفذلكموجودأالناسمنمعينأشخصأرمتما)ذافاما

19صالعصرخريدة.297صالاسلاميةوالدولاللطانيةالآدابفيالفخري:الطقطقيابن(1)

http://www.al-maktabeh.com



ثيانإ!هضقلا

السلجوقيوالسلطانالمقتد!الخليفةبينةق!لا

مةمف

الاسلاميالعالممنالرقيةالأجزاءعلىنفوذهمالسلاجقةبسطعندما

مملكتهممنجزءآالهجريالخاصسالقرنمنتصففيبغدادمدينةأصبحت

السلاطينعهدوفي(1)السياسينفوذهماطارفيالعباسيالخليفةودخل

،مجددآالخلافةشأنارتفعالسنيبالمذهبيدينونكانواالذينالسلاجقة

يضربونوهمالعباسيالمؤمنينلأميروحراسأخدمأأنفسهميعتبرونكانوالأنهم

هذاكل.(3)وتوقيرهلطاعفرمزآيديهبينالأرضويقبلون(2)أمرهوينفذونبسيفه

الخليفةنفوذاقتصرفقدالعمليةالناحيةمنأما،فقطالشكليةالناحيةمنكان

العالممنعديدةمناطقفيالمنابرعلىلهيخطبوكانالدينيةالأمورعلى

نفوسفيترمزكانتالتيالعباسيةللخلافةالدينيالولاءعنكتعبيرالاسلامي

رئاسةالخلافةأصبحتالعموموعلى.الإسلاميةالدعوةاستمرارإلىالناس

الدينيةمكانتهماستعادةيحاولونقصورهمفيالخلفاءوانزوىدينيةثريفية

.(4)الدينوحمايةالإسلاميةالئ!عائرإقامةإلىوانصرفواوالاجتماعية

مم"اوالملوكتاريخفيالنظم.الجوزيالن(1)

802"8خ

402عر.نفهالمصدر:الجوزيابن(2)

31

207صرنفهالمصدر:الجوزي71(3)

الخربوطلي-171عرالعربتاريخ.اطلى(4)

146صروالخلافةالاسلام
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للمقتديلخطبة1-لأ؟و

لهوخطبوانرة)9(وحرمتهاباهرةالخلافةقواعدكانتالمقتديعهدفي

والشاموالجزيرةوالصينوغزنةوالهندالنهروراءومابأسرهالشرقفي

سبتةصاحبتاشفينبنيوسفأرسل1086/479سنةوفي.(2)واليمن

والخلعالأعلاماليهفبعث،يسلطنهأنيطلبالمقتديإلىوسراكش

.والتقليد"3(

المقتديللخليفةالخطبةأننرىبلدكلفيالأحداثتطوراتتتبعناو)ذا

.مستمرةبصورةوجزرمدبينكانت

وبيتوالشاماتاليمنفيللمقتديخطب1574/467سنةففي

العباسيةالخطبةقطعتنفسهاالسنةمنالأضحىعيدوفيوالحرمينالمقدس

بهاالعباسيةالخطبةمدةوكانتالمصريةالخطبةوأعيدتمكةمنوالسلطانية

أشهر.وخمسةسنينأربع

مرةجديدمنبمكةالعباسيةالخطبةأعيدت1075/468سنةفيأنهالأ

مكةإلىوصلعندما1076/469سنةومكةبغدادبينالعلاقةوتحسنتثانية

أهلأنوما.للمقتديأميرهامنالبيعةوأخذالزينيبيطالبأبوالخليفةرسول

منبرأمكةإلىالمقتديالخليفةأرسلحتى،475/0771سنةمنرمضانشهر

حسنعلىكدليل،المقتديالاماماللهرسولمحمداللهالاالهلاعليهمكتوبأ

.(")ةكموأميرالخليفةبينالعلاقة

وكسرالمصريةالخطبةوأقامللعباسيينالمجنظهرقلبقدمكةبأميرو)ذا

صالاولالجزءالويخاتفوات:الكتبي(1)

489

ص5جالزاهرةالنجوم.بردىتغريابن(2)

140

.424صالخلفاءتاريخ:اليوطي(3)

32

والأممالملوكتاريخفيالنظم:الجرزيابن(4)

،293،294،307،311ص8ج

-270ص4جالأعثىصحالقلفدي
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الخطبةتعودحيث1078/471سنةحتىهكذاالحالوتستمروأحرقهالمنبر

الشاميةالبلادعلىينطبقمكةعلىينطبقومامجددآمكةإلىوالسلطانيةالعبماسية

(1)السلجوقيةوالسلطنةالفاطميةالخلافةبينللصراعمسرحآكانتالتي

تسرلمفإنهاالسلجوقيملكشاهبالسلطانالعباسيباللةالمقتديعلاقةأما

صعيدلحىالخليفةبهتمتعالذيوالتقديرالاحترامرغم،واحدةوتيرةعلى

للمقتديالبيعةأعطىملكشاهفالسلطان.وحاشيتهالسلطانصعيدوعلىالعامة

اعطاءولكنالمسلمينوفقهاءالبلدووجهاءالدولةوأربابالوزراءبايعهأنبعد

هيوإنماالخليفةلسلطةالخضوعالوقتذلكفيتعنيلاالسلطانمنالبيعة

.(2)طقفالروحيةبسلطتهاعتراف

طقتدي1أمورفييتدخلطلك1لهظامثانيا-

أمورإدارةيتولىالذيهوالملكنظام،ملكشاهالسلطانوزيركان

له.ويخططالسلطانسياسةويرسمالرعيةشؤونعلىوشهرمملكته

مثلأ؟بغدادمدينةفييجريأمركلفييتدخلهذاالسلطانوزيروكان

نظامأرسل،والأشعريةالحنابلةبينفتنةوقعتعندما1076/469سنةفي

علىالحنابلةتسلطمستنكرآ،الدولةفخر،الخليفةوزيرإلىكتابهالملك

يحسمأنوزيرهمنطلبالذيالعباسيالخليفةأرهبماوهذاالأخرىالطائفة

الثافعية.تشنيعينجومنحتىالسرعةوجهعلىالخلاف

الشيرازيإسحاقأبيإلىكتابآالملكنظاموجه1077/475سنةوفي

ويعترفللفتنورفضهللسننتأييدهيظهركماالمذاهببينحيادهفيهيظهر

الإسلامي.التشريعفيالحنبليالمذهببمكانة

والأممالملوكيختارفيالمنتظم:قيالجوص!"أ(1)

.231،323صر8،

294صرالامنالجزءفياحوزقيا"أذكاص(2)

مروالفرينالابعاخمحووأيرءوفي"

33

الىوعارمنصورابوالدواءد!معخرجرمضان

معهوحملأطمقدتناليعةلأخذالسلطانحفرة

ألفغروخمةأنواعآثوبمائةثماني

."ديخار
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والخليفةملكشاهالسلطانبينالعلاقاتمرت9578/471سنةوفي

السلطانيديبينيسيطةألعوبةالخليفةفيهاظهر،حرجةمرحلةفيالمقتدي

بعزليطالبهالمقتديالىكتابأالسلطانأرسلعندماوذلكالملكنظامووزيره

الدولةسعدالكوهرائينالىأوامرهأعطىالوقتنفسوفي،الدولةفخروزيره

.جدأمهينةبصورةالدولةفخرتسليميتمحتى(9)الفردوسباببمحاصرة

صورةتعطيناالديوانحولوجنودهالدولةسعدبهاقامالتيالتصرفاتان

العباسية،الخلافةوبمقامبالمقتديألمتالتيوالمذلةالاحتقارمدىعنبارزة

ووزيرهالسلطانمنالأوامرجاءتهأنبعدالأأعمالهعنالدولةسعديتراجعولم

.النظام

مكانهالخليفةعينوعندمابالقوةالمقتديوزارةمنالدولةفخرطردلقد

يعزلهبانالملكنظاممنالأوامرجاءت،الحسينبنمحمدشجاعأباالوزير

معارضة.بدونإرادتهالخليفةفنفذ،الدولةفخربنالدولةعميدمكانهويرتب

يردفبينما،متضاربةفيهفالآراءالوزارةديوانمنالدولةفخرطردلماذاأما

هوالدولةوفخروالأشعريةالحنابلةبينوقعتالتيالفتنةإلىالسببالأثيرابن

.عنها"2(ولالمسؤ

.كثير"3(ابنيذكركماالافعيةعلىممالأتهبسببطردأنهبالمقابلنركط

عنشذوذهبسببطردبأنهيؤكدالذيالسيوطيالرأيهذافيويعاكسه

.(8)الحنابلة

بهذهالخليفةديوانمنجهيرابنالدولةفخرطردن!فالأسبابتكنومهما

الخلافةدارابوابأحد:الفردوصباب(1)

ص4جالبدانمعجم:ياتوت.ببغداد

248

ص10جاتريخفيالكامل:الأثيرابن(2)

34

-3.4ص8جالنتظم:الجوزيابن

306،392،317،398،319.

.191ص21بئوانهايةالداية:كيرابن(3)

.424عىالخلفاءتاربخ:البرطي(4)
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فيالمقتدياليهايستندالتيالهزيلةللسلطةسافرآتحديآيعتبر،الطريقة

.بغداد

ملكشاهلسلط!ن1بنتيتزوجلعقتدي1-ثالثا

يفكرأنالطبيعيمنكان،المستوىهذاإلىالأموروصلتوعندما

والمصاهرةووزيرهالسلجوقيالسلطانعندمركزهوتعزيزموقفهتقويةفيالنحليفة

.الأحوالهذهمثلفيالناسيألفهاالتيالتقليديةالوسيلةهي

سنةفيجهيربننصرأبا،الدولةفخروزيرهالمقتديأرسللذلك

.السلطانبنتلهيخطبكيأصبهانإلى،1081/474

عديدةمحادثاتوأجرىالسلطانعندالسنةتقاربفترةالدولةفخرمكث

قبولعنالنهايةفيأسفرت،آخرجانبمنخاتونزوجتهومعجانبمنمعه

دارفييبقىلاأنأهمهاشروطوفة!الخليفةإلىابنتهابتزويجالسلطانزوجة

منالخطوبةفترةواستمرت.(؟)عندهامقامهيكونوأنقهرمانةولاسريةالخلافة

بنتخاتونانتقلتمنهاالمحرموفي1587/480سنةإلى1082/لم75سنة

فيوشارك،والعظمةالأبهةمنبموكبالجهازومعهاالخلافةدارالىالسلطان

بغدادمدينةفيالزينةوانتشرتوالطبولالبوقاتوفرقالدولةأربابالموكبهذا

شيءعلىالحصولمنالمقتدييتمكنلمالمظاهرهذهكلرغمولكنبأسرها

مرتالتيوالأحداث،ذاتهابغدادمدينةداخلفيولوالاستقلالأوالنفوذمن

السلطانإلىتقربهمنيستفدولميتحسنلمموقفهأنتبينالمقتديأيامفي

.(2)ملكشاه

إسحاقأباالشيخ،المقتديالخليفةأرسل1082/475سنةففي

تتضمنالرسالةهذه،الملكونظامملكشاهالسلطانإلىبرسالةالشيرازي

الخليفةحاشيةضد،الليثأبيبنالفتحأبيالعميدتصرفاتمنالشكوى

والاممالملوكبخنارفيالنظم:الجوزىابن(1)

.37-36ص،3-2ص9ج

35

ص10جالتاريخفيالكامل:الأثيرابن(2)

130،960
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الخاصة.الخليفةأمورفييتحكمكانالعراقعميدأنإذ.منهوالمقربين

وزارته،منالدولةعميدالمقتديعزلعندما1083/476سنةوفي

استهتارالأمروهذاالمقتدياذنبدونالسلطانإلىتوجهبأنهالجوزيابنيقول

قدالملكنظامووأيرهالسلطانأنالأثيرابنيؤكدبينماالخليفةبشأنواضح

الروايةصحتفإذا،جهيربنيإليهمايرسلأنمنهيطلبانالخليفةإلىأرسلا

.أيفأ)؟(الخليفةقناةمنغمزأجهيربنيتكريميعتبرالثانية

ملكش!هعلىيخلحلعقتدي1-بحة1ر

سنةففي؟والسلطانالمقتديبينتتحسنالعلاتةبدأتالحادثةهذهبعد

ابنتهاتنقلكيخاتونزوجتهمنبإيعاز،بغدادإلىملكشاهتوجه479/5861

الخليفةأرسل،المدينةمنالسلطانموكباقتربوعندما،الخليفةدارإلى

الملكنظاموزيرهوضربالمملكةدارالسلطانونزل،وتهنئتهلاستقبالهموكبأ

.الناسيزعجوافلاالعسكربهيقتديحتىسرادقآ

استقبالأالخليفةأقام،المقتديإلىالهداياملكئ!اهقدمأنوبعد

وخلعالسلطاناستقبلوأخيرأفردأنردأاستقبلهمحيثعسكرهولأمراءللسلطان

فقبلملكشاهقامذلكوبعدبالعدلوأمرهوالبلادالعبادأمرإليهوفوض(2)عليه

يبرهنأنالسلطانوارادأيضأالملكنظامعلىالخليفةخلعثمالخليفةخاتم

.(3"وأملاكهإقطاعهفيترادللخليفةاحترامهعن

وليوجعلهأحمدأسماهولدأملكشاهالسلطانرزقهذهالمودةأجواءوفي

ص10جالتاريخنيالكامل:الأثيرابن(1)

12،129ء

الأثواباللطانالخليفةألب!أي:عليهخلع(2)

اللطةلليمهرمزوهذاالناشةلهذهالمعدة

عننيابةاليهوالبادالبلادأمروتفويض

الخليفة.

36

ابن-35ص9جالفظم:الجوزيابن

652ص01خالكاكل-لأثيرا

-؟56ص09جوانهايةالداية:كثيرابن(3)

157-158
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الذهبنثركمااراد،مالهفتمبغدادفيلهيخطبأنالمقتديمنوطلبعهده

سنةفيدهمهالموتلأنتكتمللمالعهدبوليالفرحةإنماالخطباء.على

.بغدادمدينةعليهوحزنت481/0881

نفورإلىأدتالخليفةزوجةخاتونأصحابالأتراكاعتداءاتأنإلأ

مهينة،بصورةفورآالحريممنبإخراجهمأمرهالمقتديأصدرلذلكمنهمالعامة

.(1)نفوذهبعضاستعادةعلىدليلوهذاالمملكةبدارفباتوا

لمعقتدي1وملكشاهبينلعلاقة1تدهور-خامسا

شيئأتسوءبالسلطانعلاقتهأخذتحتىالصعداءيتنفسالمقتديكادوما

بينوقعالذيالتفاهمسوءإلىتعود،الانتكاسةهذهبدايةوكانت،فشيئآ

هذاتطوروقد،482/0891سنةملكشاهالسلطانابنةخاتونوزوجتهالمقتدي

أعراضلهوشكتبالأمرأباهاخاتونأخبرتعندماأمرهوانكشفالخلاف

توجهتالتيابنتهيطلبالخليفةإلىالسلطانأرسلالفوروعلى.عنهاالمقتدي

جعفر(3"الفضلأبيالأميرابنهامعبهايليقبموكب(2"أصبهانفيأبيهابيتإلى

السنةفيالحياةفارقتحتىوالدهابيتفيتستريحكادتوماالمقتديابن

.بغدادومدينةأصبهانفيبهاالتعزيةفتمت،نفسها

والانتقامالخليفةلإزعاجيخططفصاعدأالآنمنملكشاهالسلطانوبدأ

.(")الفرصةتسنحعندمامنه

دارفيومكثبغدادمدينةالسلطاندخل1591/484سنةفي

والاممالملوكيختارفيالمنظم:الجوزيابن(1،

.38،44ص9نح!

معجم:ياتوت-عظيمةايرانيةمدينة:أصهان(2)

602صرأوثجالبدان

37

486/9910:المقديبنجعفرأبوالفضل(3)

77ص9الفظم.الجوزيابن

،47-460ص9جالنظم:الجوزيابن(4)

ص01جالكامل:الأثيرابن،55-56

175-176
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أكثريتقلصنفوذهبدأالذي،(؟)المقتديمنمقربةعلىيكونحتىالمملكة

ولايتجاوزبابهحكمهيتعدىلا،الاسمالأالأمرمنلهيعدلمحتىفاكثر

.(2"جنابه

باهرةبزينةبغدادواشتركتدجلةنهرعلىميلادهعيدأيضأالسلطانوأقام

والنهر.البرفي،المناسبةهذهفي

قائلأ:فأنشدالمطرزالقاسمأبوالاحتفالهذاخفد

الصدقليلةمنأوقلبنارمنمضرمةالعشاقعلىناروكل"

الفلقغرةفيهاالليلبسدفةواشتبهتالظلماءبهاتجلتنار

والحنقالغيظبعدالكواكبعلىواصطلحاالبدرفيهاالشص!وزارت

ومفترقوارمجتمعبينماجواهرهامنبسطأالأرضعلىمدت

حرقولارجمبلاالسماءمننزلتأنهاالأالمصابيحمثل

فرقعلىمنهاقائمومالكيسعرهاورضوانبنارأعجب

(3"ققيواضحعنثغرهجلتلمالهالجنانروضضحكتمجلسفي

الغسقأنجميديهامنتظلمتنظرتكلماعيونوللشموع

الورقمنعارلكنهالميادكالغصنالأعطافمرهفةكلمن

("العنقضربةفيوعيشتهاتبكيوادعةوهيمنهالأعجباني

تظهروفيهوالتكلفالتوريةيعتمدالوصفيالشعرمنالنوعهذا

التقليد.صفةعليهتغلبشعرهوو)جمالأالبديعيةالمحسنات

قلبيعصروالألمالحزنكان،ملكشاهتنتابالفرحةكانتماوبقدر

حياته.صفوويعكرالمقتدي

ملكشاهالسلطانأقدم،المقتديلمعنوياتتحطيممنجرىماكلبعد

.57ص9جالنتظم:الجوزيابن(1)

5.1-449صالنبراس:دجةابن(21

.12عرر9جلسلوكا:يزيلمفرا

38

.57ص9جمظ!لا:الجوزيابن(3)

ابن،58ص9جالئظم:الجوزيابن(4)

919ص1،جالكامل:الاثير
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يجعلأنالمضديمنوطلب،العباسيةالخلافةمصيرفيالمباشرالتدخلعلى

المستظهرالإمامالأكبرابنهمنبدلألعهدهوليآالسلطانبنتابنجعفرآالفضلأبحا

.(9)بعدهمنبالخلافةلهبايعقدالمقتديكانالذيبالثه

مصممأكانألسلطانأنالأ،الأمرهذامنيتملصأنالخليفةوحاول

سنةدخلهافحين،بغدادمدينةعننهائيآوإجلائهالمقتديمنالانتقامعلى

وتنصرفبغدادليتتركأنبدلا:لهيقولالخليفةإلىبعث،1092/485

السلطانمنطلبئمشديدأانزعاجأهذامنالخليفةفانزعج.البلادفئتأيإلى

الخليفةاتصلئم.واحدةساعةولاوقالالسلطاننرفضواحدآشهرآيمهلهأن

يمهلأنالسلطاناقناعمنتمكنالذيالغنائمأبيالملكتاج؟لسلطانبوزير

.(2"يختارهبلدإلىأيأوالبصرةإلىويرحلأمورهيرتبكيأيامعرةالنحليفة

نأيستطيعوهولاكلهاحياتهفيلهمئيللاوهوانذلبالمقتديحلوهكذا

ليلأيدعوهربهإلىفالتجأ،ملكشاهوجهفييقفأنيستطيعولانفسهعنيرد

خاشعأالنهارويصومالليليقوموكانالمأزقهذامنويخرجهعنهيفرجأنونهارآ

تعالى.اللهإلىمتضرعآ

تنتهيأنقبلوماتمريضأفعادالصيدإلىالسلطانخرجالفترةهذهوفي

منتخلصوقد،للمقتديكرامةالأمرهذاوعدللخليفةأعطاهاالتيالانذارفترة

يحسدهلاالضعفمندرجةإلىالخليفةوصلوهكذا،واقعةوماساةمحققعار

.(3)ودععليها

وبداالسلجوقيةللسلطنةالذهبيالعصرانقضى،ملكشاهالسلطانبموت

288ص5جالاعانوفيات:خلكانابن(1)

العواليالنجومصط:حينبنالملكعبد

.037ص3نح!

26ص9جالمنظم:الجرزيابن(2)

اللطايخةالآدابفيالفخري:طقطقيابوو

296ص

39

اللطايخةالآدابفيالفخري:الطقطقيابن(3)

296صالاسلابةوالدول

289صر5جالاعانويخا!:خلكانابن
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إلىأدىمماالسلجوقيالعرشورثةبينوالحروبالسياسيةالانقساماتعهد

سلاطينحرصفقدالضعفهذارغمولكنسلطتهمواضعافصفوفهمثتيت

للتعبيرفرصةكلينتهزونوكانواالخلفاءدونبالسلطةالاستسثارعلىالسلاجقة

.(9)الرغبةهذهعن

ملكش!هبنمحمودعثييخحلمقتدي1س!دس!-

وسنجرومحمدبركيارق:وهمبنينأربعهملكشاهللسلطانكان

كانت(2)خاتونتركانأمهلأنالسلطنةعلىفبايعوهطفلأمحمودوكان.ومحمود

ولدهافاختارواصنائعهامنكانواوالوزراءالأمراءولأنملكئ!اهأيامفيمستولية

كانتبركيارقأنعلى،ابنهاففضلواالملوكأولادمنكانتالمذكورةوالخاتون

واستبدتالحاشيةعلىأنفقتهاالتيبالأموالخاتونوسيطرتسلجوقيةأمه

بالأمر.

فيمحمودابنهاترتيبعلىيوافقأنالمقتديمنالخاتونطلبتثم

عميدوزيرهوأرسل،أرادتماإلىفأجابها،سنينخمسيومئذوعمرهالسلطنة

اباالأميرابنهإليةفأعادت،الخليفةعنأمهوهنأعليهفأفاضهابخلعالدولة

ملكشاهزوجةوخاتونالمقتديبينالعلاقةتوترتذلكوبعد،جعفرآالفضل

نظرأمحمودبابنهاالأموالوجبايةالجيشأمريحصرأنالمقتديرفضعندما

هذاجوازبعدمأفتىالذيالغزاليالامامالموقفهذافيوساندهسنهلصغر

.الأمر)3(

ص10جاتاريخفيالكامل:الأثيرابن(1)

369،037،937.

.طراجبنت.ملكاهزوجة:خاتونتركان(2)

كانت.الفرصملكأفراسيابنلمنأبوها

موتبعداللطةأمورحزت.شهمة،حازمة

الساكر.وقادتالحروبباضرتزوجها

40

487/1094شةتوفيت

.84ص9جالشتظم:الجوزيابن

.81ص!جوقآلدولةيخنار:الأصفهاني(3)

9جالملوكدوللمعرفةال!لوك:المقريزي

.63-62ص9جالنتظم340ص

http://www.al-maktabeh.com



وبركبرقتتشبينلمقتدي1-سابعا

بهوإذاملكشاهزوجةخاتونمنسيأتيهالذيالشرينتظرالمقتديكان

منجاورهاومادمقصاحب(؟)ارسلانألببنتتشمنجديدلضغطيتعرض

حلبنحوتوجهملكشاهالسلطانأخيهوفاةنبأإليهوصلفعندما،الثامبلاد

وارسلبالسلطنةلنفسهوخطبوحراذوالرهاأنطاكيةعلىسيطروكذلكوأخذها

بغداد)2(مدينةفيالخطبةلهيقيمانالمقتديإلى

موكبدخل،تث!مطلبعلىسيردكيفيفكرالمقشديكانوبينما

بنمنصورأباوزيرهالخليفةفأرسلبغدادإلىملكشاهبنبركيارقا!لطان

.(3)فعنيابةولهنفيستقبلهجهيركي

البيترجالرغباتأماممتأرجحآجعلهللمقتديالضعيفالموقفهذا

عليه.يفرضماكلعلىالموافقةإلأيملكلاوهوالسلجوقي

يكتبأنالمقتديمنملكشاهبنبركيارقطلب،487/0941سنةوفي

إلىوحملهالانشاءكاتبالموصلايابنسعدأبوفكتبه(")بالسلطنةعهدآله

قهرمانتهلهقدمتالفوروعلىلبركيارقالمعدةالخلعوتاملعليهفوقعالخليفة

.(5)الروحوأسلمالأخيرةأنفاسهلفظثمالطعامالنهارشمس

(1)

(2)

تاجهو:1095/488ارسلانألببنتثرر

بنداودبنارسلانألببنتث!سعيدأبوالدولة

ملك.اللجوقيدقاقبنسملجرقبنميكاثل

الي*دعلىواشولى174/ء801سنةدمثق

.بريمارقأيخهضدمعركةفيوقتلاكية

:ولداهخلفه

حلببمملكةاشقلرضوانالملكفخر

دثق.حكمودتاق

-529صاولجالأجانويخات:خلكانابن

296

220-219ص01تخ!الكامل:الأثيرابن

118ص2جحلبتاريخ:العديمابن

41

(3)

(4)

(5)

77ص9جالنظم:الجوزيابن

عنصادركتابعنعارةهر:اللطةعهد

ابدبحكماللطانبموجبهيفرضالخيفة

منهيطلبثم،الخليفةباصمعليهايطرالتي

ويوقعالدينامورفيوالطاعةوالسمعالعدل

ويقرأالسلطانإلىيحملثمالعهدالخيفة

أمامه.

.80ص9جالمتظم:الجوزيابن

229ص01تخ!الكامل:الأثيرابن

.80ص9جالشتظم:الجوزيابن

.229ص01جالكامل:الأثيرابن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


خاتعة

علىمغلوبأخلافتهفترةقضىالذيالمقتديحياةانتهتالبساطةبهذه

بابمنالاحتراملهيقدمكانالذيالسلجوقيالسلطانبإرادةمحكومأأمره

ويضمنالشرعيةالصفةحكمهيكسبكيةين!يدلاسلطتهمنوالاشفادةبهالتبرك

عليها.وشيطريفتتحهاالتيالأقطارفيلهالناسولاء

والتفافهملهالجندلتاييدمهمأامرأكانبالسلطانالخليفةاعترافأنكما

.،1)حوله

.451-441عىالنبراص:دحيةابن(1)

42
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بخلفضطالرآا

المقتد!علأفيبفدالولينةأحوال

مةمقلى

والدينية.السياسيةبالانقساماتالمقتديعصريمتاز

والخلافةمصرفيالفاطميةالخلافةكانتالعامالسياسيالصعيدفعلى

عندماثمالإسلاميالشرقمنطقةعلىالسيطرةتتنازعان،بغدادفيالعباسية

فيدورهاواستلمتالعباسية2فةالخلاإلىانضمتالسلجوقيةالسلطنةظهرت

الشيعية.الفاطميةالخلافةمنافسة

واتخذالإسلاميةالمذاهببينشديدأالصراعكانالدينيالصعيدوعلى

إلىأدىمما،والقوةالعنفطابع،والبلدانالمناطقبعضفيالصراعهذا

عاجزأوجعلتهالإسلاميالمجتمعتمزيقفيزادت،معاركونشوبفتننشوء

والداخلية.الخارجيةالتحدياتأمام

مسرحأبغدادمدينةكانت،العباسيبالثهالمقتديالخليفةعهدوفي

التيوالمنافساتالمناحراتتلكوقعتوفيهاالإسلاميةوالفرقالممذاهبواسعآ

القرآنبنصتعالىاللهحرمهاالتيالدماءسفكوإباحةالتكفيرعمليةإلىأدت

.(؟)الكريم

خالدأحهنمفجزاؤهمتعمدأمؤنأيقتلومن"(1)

عذابألهوأعدولفعيهاللهوغضبيخها

43

.(39يةآ-ءلاا)"عطمأ
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لأشعرية)2(11!حتبثة)1،وبن1علصر1-لأأو

سنةكانت،والأشعريةالحنابلةبينالمقتديعهدفيوقعتفتنةوأول

القشيرينصرأبوبغدادإلىأتىأنهالفتنةلهذهالمباشروالسبب1076/469

.(3)التجسيمإلىوينسبهمالحنابلةيذموأخذالنظاميةالمدرسةفيوجلس

تطورثم،الث!يرازي)سحاقوأبو(8"الصوفيسعدأبولهتعصبوقد

المسجدعلىبهجومالأشعريةمنفريقفقام،والحنابلةالأشعريةبينالخلات

رجلقتلإلىأدىمما،جعفر)5(أبوالشريف،الحنابلةشيخفيهيدرسالذي

.الثلاثاء"6،سوقمن

وكان،ببغدادالحنابلةنفوذتشكوإليهالملكنظامإلىالكتبوصلتثم

أنجهيربنالدولةفخرالخليفةوزيرمنفطلبالأشعريةإلىيميلالملكنظام

.الأخرىالطائفةعلىالحنابلةتسلطويمنعالخلافيحسم

(1)

(2)

وهوحنبلبنأحمدمذبأتجاعهم:الحنابلة

لتأويليتمرضوالمالذيناللفعلماءمن

الملل:الثهرستاني.للئهتهدفواولا

.39ص1خوالنحل

بنعليالحنابي(صحابهم:الأشعرية

،935/324شةتوفيالأشعريإسماجل

علماءجملةمنهوالأشعريالحسنوأبو

إلا،تعالىلتهالمفاتيئتونالذيناللف

بحججاللفعقائدوأيدالكلامعلمباضرأنه

التأوللواستعملأصولةوبراهنكلامية

عفاله.الأشعريةصميتولذلك

-93ص1جوانحلالملل:الثرشاني

الأشعريهكان:حنإبراهيمحنيقول

منكئيرفيالنيعةمعيتغودمؤولنيخين

الممتزلةبينوسطأمذبااتخذواوقدالآراء

(3

(4

(5

(6

44

المالح.واللف

واثقافيوالدينيابصالإسلامتاريخ

.93ص4خلاتجماعيوا

.530ص8جالمنتظم:الجوزيابن

401ص01جالكامل:الأثيرابن

479/1086:اليابوريالصوفيسعدأبو

فيكمامعلىبنهررباطانجىالثيرخفيخهو

منزلةلهوكانالظاميةالمدرسةووتوتولهولهه

.اللطانعد

959ص01!الكامل:الأئيرابن

ابن،305ص8جالشظم:الجوزيابن

401ص01نح!لكاملا:ديرلأا

للتادلالناسفييجتمعيغداد:الثلاثاءسوق

:ياقوت.الهرفيمرةثلاثاءيومكلالتجاري

383ص3جابلدانمعجم

http://www.al-maktabeh.com



بجمعفأمرالملكنظامعندعليهالشافعيةتشنيعمنالمقتديخافعندئذ

بنجعفرأباالشريفاستدعىذلكوبعدبينهممصالحةوإجراءالطوائفساءرؤ

منفيحدمنهمقربةعلىليكونالخلافةدارإلىالحنابلةشيخ،موسىأبي

أبيالشيخإلىالملكنظاممنكتابورد470/0771سنةوفي.ونفوذهنشاطه

المذهبيةوالفتنالخلافاتفيالدخولعدمعلىفيهيشددالشيرازيإسحاق

.بغدادمدينةفي(؟)حنبلبنأحمدمذهببسيطرةويعترف

سوقإلىبالاسكندرانييعرفرجلالنظاميةمنخرجالأثناءهذهفي

المدينةفيالعمفحوادثتجديدإلىأدىمماالحنابلةبتكفيروتكلمالثلائاء

.(2)بريئةأرواحوزهقتبأكملهاأماكنونهبت

أنهمويبدوالحنابلةنصيبمنالأحداثهذهفيالتفوقكانمرةكلفي

فييري!ئقلاابنثلوعندما،بغدادمدينةفيالارععلىيسيطرونكانوا

(3)البكريالقاسمأباالشريفوأرسلالنظامإليهاستدعاهالحنابلةنفوذمقاومة

والتكلمالنظاميةفيالجلوسفيلهوأذنبغدادمدينةالى،الواعظالمغربي

ولكنسليمانكفروما"ويقولويعيبهمالحنابلةيذكروكان،الأشعريةبمذهب

.كفروا)4(أصحابهولكنحنبلبنأحمدكفرماوالله"كفرواالشياطين

لهويؤمنونالبكرييساعدونوالأتراكبغدادفيالنظامأنصاروكان

بهجماتفقاموا؟حنبلبنأحمدأصحابعلىاءبالاعتدنهأعواويشجعونيةلحماا

يقرأهالبكريفكان،الصفاتكتابمنهاوسلبوافنهبوهاالفراء)5(ابندارعلى

المروزياللهأبوعدالإمامهو:حنليبنأحعد(1)

كتابهعنفالمحدثينإمامكان.الأصل

ألفيحفظوكانالحديثفي"المند"

القرآنخلقفتةفيو!جنعذب.حديث

الكريم.

-63ص1جالأعانويخات:خلكانابن

64.

9ج،312ص8جالنظم:الجوزيابن(2)

.3ص

45

(3)

(4)

(5)

117ص21تخ!والنييخةالداية:كيرابن

متعصبأكان،9082/475البهريالقاسمابو

الجرايةعل!وأجرىالنظامأجه،الحنابلةضد

لهجرت.الحنابلةضدمتعصبأكان.الوانرة

وفتن.خصوماتمعهم

.4-3ص9جالمنتظم:الجوزيابن

124ص01جالكامل:الأثيرابن

بنمحمدهر:8ء4/ء601:الفراءابن

=الفراءبناحمدبنخلفبنمحمدبنالحين
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يؤكدمما،(؟"منقصةبككويرميهميشتمهمكانحتىالحنابلةعلىويشنع

فيأخرىجهةمنوالأشعريةوالافعيةجهةمنالحنابلةبينالمستحكمةالعداوة

484/1091سنةفيالسلطانمعبغداددخلعندماالنظامأنحتى،الفترةتلك

بنأحمدأصحاببعضمعمجلسأعقدالسياسيةالواجباتعنانتهىأنوبعد

وهيالأشعريةضدهمأثارهاالتيالشبهةوفيعقيدتهمفييناقشهمكيحنبل

.(2،مجسمةأنهم

وأنهموالجماعةالسنةأهلهمالحنابلةأنلهوتبينالموقفانجلىوقد

.(3)والبدعةالتثبيهعنبعيدون

لشيعة1ولسنة1بين1علصرث!ني!-1

الحينبينتشتعلوالأشاعرةالحنابلةبينالفتنفيهكانتالذيالوقتفي

تدميرأوأكثرفتكأأشدثانيأصراعأتعي!المدينةكانت،بغدادمدينةفيوالآخر

والشيعة.السنةصراع)نه

بغدادمدينةفيالمقتديعهدفي(8)والشيعةالسنةبينالفتنبدايةوكانت

(3

(4

كان.عصرهونريدزمانهعالمكان.يعلىأبو

ورعمععلرمبمدةمحيطأ،الحمنابلةشيئ

كثيرةمصعاتلهبغدادقضاءقولى.وعفة

."اللطايخةالأحكام"كتاباهمها

،12صاللطائيةالأحكام:الفراءابن

،ص9جالمنتظم:الجوزيابن

المتابهةالصفاتآياتيفرونأي:مجمة

الخالقلثيهأيباكبفوقعواظاهرهاعلى

\جوائخلالملل:الهرستاني.بالمخلوق

.93-92ص

.58ص9جالمظم.الجوزيابن

الخصرصعلىعيأثايعراالذينهم.الئية

46

واماجليأاماووصيةنصأوخلافتهبامامتهوقالوا

واناولادهمنتخرجلاالامامةأنواعتقدواخعأ

.عدهمنبتقيةأوغيرهمنيكونفظلمخرجت

تاطمملحيةقعةالامامةليت:وقالوا

هيبلبنصبهمالامامويضبالعامةباخار

للرسليجوزولاالدينركنوهيأصوليةقضية

-ولاواهمالهإغفالهواللامالصلاةعيهم

القولويجمعهم،وإرسالهالعامةالىتفويضه

الأنبياءعممةوئبوتوالتصيصالتينبوجوب

والقولوالصغائرالكبائرعنوجوبأوالأثمة

حالفيالآوعقدأوفعلأقولأوالتبريبالتولي

العه.

641ص1جوالخلالملل:نيال!هرسنا
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قلعت)9(حيثالدجاجنهرمنقطعةنهبعناسفرتوقد،478/5851سنة

منجماعةوأرسلشجاعأبوالخليفةوزيرفتدخلالمساجدمنحتىالأخشاب

أكثرالفتنةهذهوامتدت.الدماءسفكوتمنعالطرفينبينتفصلكيالجند

بابأهلتأديبالشحنةأرادوعندماالبمرةبابومنالكرخمنشطرفاحترق

إلىولونالمسؤفاضطر(2)الحريمبابوتجارالديوانبرجمهؤلاءقام،البصرة

نفسه.الشحنةوبينبينهمصلحعقد

عميدفتولىوالشيعةالسنةبينالقنتجددت،1586/479سنةفي

بعضبتقديمالنقيبانقاموعندماالطرفينتأديببغدادوشحنةالعراق

وحبسهما.عليهمابالقبضالخليفةأمرللمحاصرينالماليةالمساعدات

اسفرتثانيةفتنةأعقبتهاحتىتنتهيالسنةهذهمنالأولىالفتنةكادتوما

.(3)يهلكونالكرخأهلكادحتىوتدميروحرقنهبعن

الدولةسعدوتدخل،والشيعةالسنةبين480/0871سنةالقتالوتجدد

كثيرفيهاقتلانبعدالفتنةإسكاتمنوتمكنالأزجبابأهلوقاتلبغدادشحنة

.الناسمن

ألمتحتى،أنفاسهاوتستعيدالراحةمنقسطآتأخذبغدادمدينةكادتوما

سنة،الطائفتينبينالدمويةوالاضطراباتالعنفأعمالمنعاصفةبها

نارفاشتعلتالكرخمنرجلأالبصرةبابأهلقتلعندماوذلك،482/0891

نائبيتمكنولمالكرخمنكبيرةقطعةونهبتالناسمنكبيرعددوقتلالفتن

الكرخأهلإلىدولتهوجهاءالخليفةأرسلوأخيرآالأمننرضمنالشحنة

والجماعةالجمعةوحضورالسنةأهلبمذهبوالتدينالسكونإلىيدعوهم

يأخذكاننهرعلىببغدادمحلة:الدجاجنهر(1)

.الكوختربمن

.320ص5جالبداتمعجم:ياقوت

بهوتحيطالخلافةدارأبوابأحد:الحريمباب(2)

العامةليرت

47

052ص2جالبدانمعجم:ياقوت

،16-15ص9جالنظم:الجوزيابن(3)

01خالكامل:لأثيرااي"،26،27،29

؟57،؟54"ص
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.(1)طلبهإلىفأجابوه

أبيابنشارعبنهبالكرخأهلقامحتىقليلأتهدأالأحوالكادتوما

شجاعأبيالخليفةوزيرعلىوتهجمواالصلبانورفعواالعامةفهاجتعوف

شفقبلمنجيشأاستدعىالمتتاليةالفتنإخمادعنالخليفةعجزوعندما

علىالسيطرةتمتبالمتقاتلينبطشوبعدمزيدبنصدقةالحسنأبيالدولة

عداقتيلمئتيمنأكثرعنالمعاركأسفرتحيثالمنكوبةالمدينةفيالموقف

وغيرها.وأسواقأماكنونهببيوتتهديممنالماديةالخسائر

بينالقتالتجدديوم486/9301سنةإلىواستقراربأمنبغدادمدينةوتنعم

إلىالدولةسعدبغدادشحنةيتحركالمرةهذهوفيالسنةوإحياءالشيعةحي

ويحرقها.فينهبهاالكرخ

يتمولكنالاشتعالإلىالطرفينبينالفتنتعود1594/487سنةوفي

.ببغداد)2(ولونالمسؤوش!اندهمالشرطةرجالسيطرةبفضلبسرعةنارهاإطفاء

الفتؤة-ثالثا

كلمنبهتحيطوالفتنتلاحقهوالمتاعبأيامهالمقتدييقضيوهكذا

يشكلونكانواالذينالفتوةحركةنموبغدادبمدينةسوءآالحالةيزيدومماجانب

وفيالمجتمعفيالأغنياءوعلىالسلطةرجالعلىبالاعتداءتقومسريةتنظيمات

.(3)المدينةداخلالسلجوقيالوجودضدنشاطهاتوجهالأحيانبعض

أسسعلىنفسهاتنظيممنالفتوةجماعةتمكنتالمقتديعهدوفي

عبدوأصبحالمضمارهذافيكتبآالخبازالرسوليابنصنفوقدوقانونيةفكرية

مراسلةويتولىالتنظيمهذارئاسةيتولىالذيالزعيمهوالبزازالهاشميالقادر

،38،47ص9جالمظم:الجوزقيابن(1)

162،177ص01نح!الكاكلالأئيرابن

،77،83ص9جالفظم.الجوزيابن(2)

48

262،239ص01جالكاملالأثيرابن

،136ص9جالفتظم:الجوزيابن(3)
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وغيرها.ومكةمصرفيولينالمسؤ

مركزأبغدادمدينةفيروجهملا(1)ائاربمسجدمنالفتيانزعماءاتخذوقد

ابنعلىالقض!منالدولةعميدالوزيروتمكنامرهمكشفئملضشاطهم

بهمونكلدورهمونهبتأنصارهمامنكبيرعددمعالقادروعبدالجازالرسولي

.الفساد)2(هذامنمنعهمبضرورةالفقهاءأفتىأنبعد

لمقتدي1عهدفيلذمة1؟هل-!عب1ر

الإسلامية،المذاهبأنصاربينشديدأالصراعفيهكانالذيالوقتفي

والطمأنينةبالأمنبغدادمدينةفيينعمون(والنصارىاليهود)وهمالذمةأهلكان

نعمتالذيالاحترامعلىدليلوخير؟الدينيةالطقوسوممارسةالعبادةوبحرية

(1

(2

الكرختجلةفيبغدادطرتفيمحلة:برائا

تعليمنفردجامعلهاوكانمحولبابوجنوبي

.آخرهعنخربوتدالعةفي

.362ص9ابلدانجمعجم:ياترت

.327-326ص8جالمنتظم:الجوزيابن

الصعاليكمنلعوصهم:والفتوةاليارون

والعياقوالدعاروالزعاروالفتانوالظار

المحقرةالمهنوأصحابوالحرافث!

عنوالماطلينوالجاعالمعدينمنواشاههم

الطالةوأعجزتهمالفقرطحنهمالذينالعمل

عنوغفلتهموالحكامالزعماءتدبيرمؤبب

ولجمع.المذاتفيوانهماكهمالعبادمصالح

:أمرانليهم

تيقنجوذةاجتماعةفئةإلىالانتماء:الاول

المجتمع.هاثرعلى

فيجميعأفهمابقانونخارجالبطرلة:والثاني

كانفمالفظهمالذيالمجتمعمععراعحالة

علىوتمردواالمريرواقعهمرفضواأنالامنهم

الرغمعلىعليهبالورةالماموحاولوامجتمعهم

49

لصررونمالينالواالصراعكفتيتكافؤعدممن

المعارضةيمثلونوهم،لهمثرعيحقأت

والقهرالاجتماعيالظلمقوىضدالعبية

والتناقضالعكريوالبط!السياص

الرهيب.الاقتصادي

الطارحكايات:الجاررجبمحمد

،7،8صالعربياتراثفيوالعيارين

الذيوالطراتالتجولالكثير:لغويأ:العيار

وهواها.نفسهيخليعملبلايتردد

اباهوعصاخاأهلهاعيامن:لغويأ:الاطر

الخلاعة.فيوعاش

عمل.بلاترددونعيارون:لغويأ:الزعار

الطريق.قاطع:عياق

الخلقذميموهو:حرفوضمفردها:حرافش

واللص.والممارعالمقانلوهووالخلق

الظارحكايات:النجاررجبمحمد

.7،8،9صالمربيالتراثفيوالعيارين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


كرسيعلىجاثليقآ)1(مارمكيخا،تنصيبيومبغداد،مدينةفيالكنيسةبه

فيوذلكايضآالمسلمونفيهشاركاحتفالمنالتنصيبهذارافقوماالمشرق

اليهودواستطاع(2)المدينةأنحاءمختلفالسرورعئمحيث1092/485سنة

نواحيمختلففييسهمواأنالدينيةالحريةظلفيبغدادمدينةفيوالنصارى

أيضأ.السياسيةالحياةفيوافرنصيبلهموكانوالعلميةالاقتصاديةالحياة

وبرعوالصيرفةوالضمانبالتجارةاليهوداشتغلالاقتصاديالصعيدفعلى

وجمعبكاملهاالبصرةضمنالذياليهوديعلانابن،الضمانمجالفيمنهم

لمالبصرةفيواجتماعيسياسيبنفوذتمتعكمادينارألفاربعمائةعنتزيدثروة

جنازتهاوراءبأكملهاالبصرةخرجتزوجتهماتتفيوموجهائهامنغيرهإليهيصل

.(3)طقفالقاضيباستئناء

نأاليهوديسمحا)"(بنسعدابوتمكنوالحكمالسياسةميدانوفي

معواتفقالعلاقةهذهاستغلوقدبغدادفيالملكولنظامللسلطانوكيلأيصبح

شجاعأبيالخليفةوزيرلعزلوالنظامالسلطانمعالسعيأجلمنكوهراثين

الذمة.أهلعلىمتشددأكانالذي

وزيرهالخليفةعزلحيثأرادماسمحالابنتئم،484/0911سنةوفي

كاتبعلىالخليفةخلعالديوانخلاوعندما،والنظامالسلطانطلبعلىبناء

.(5)الدولةأمينولقبالوزارةفيموصلايا.واستنابهبنسعدأبي،الإنشاء

الأبمرالرئرهو:البنطوريالجائليق(1)

الكيةتخبهوكانت،الرقفيلف!انية

عهدألهويكتبانتخابهعلىالخليفةويصادق

وفي.والمؤاسماتالكباريكتبكما

97صر1جالإصلايةالحضارة.تز

المثرقكرسيبطاركةأنجار:مىبنعمرو(2)

137ص
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ابن،323"8جالنتظي:الجرزقيابن(3)

611صر01!الكامل:الأثير

وكلكا"485/0921:الهودىسمحاابن(4)

شةأخلاقهكات.الملكونظاماللطاذ

صر9جالفظم:الجوزيابن.مقولأومات
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187-186عر01جالكامل:الأثيرابن(5)
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قصوروفيوالكتابةوالصيدلةالطبميدانفيعملواإجمالأوالنصارى

تبادلإلىيؤديكانالذمةوأهلالمسلمينبيناليوميوالاحتكاك،ا!لفاء

حدثكماالإسلاميالدينفييذخلبعفهؤلاءوكانالعقيدةحولالأفكار

.(9)469/0761سنة

هناكبقيتبغدادمدينةفيالذمةأهلبهاتمتعالتيالميزاتكلرغم

بالدرجةإسلاميهوالمجتمعوانعةخا،بهاوالأخذمراعاتهامنبدلاحدود

الأولى.

سيقابلعليهمالمقطوع(2)الذمةلعهدمخالفآاليهودبهيقومعملوكل

الدينحراسةهيالأولىمهمتهأنيعتبرالذيالخليفةجانبمنبالرفض

وحمايته.

عندأصواتهمورفعوافأعلوهاالأبنيةشروطببعضهؤلاءأخكوعندما

الصوتبخفضوأمرهمدورهممنعلامابنقضالمقتديأمرصدرالتوراةتلاوة

478/1085سنةوذلكرؤوسهمعلىالغيار)3(وإظهارالتوراةتلاوةأثناء

(1)

(2)

.305ص8جالمنتظم:الجوزيابن

بنعمراعطاهالذيالأمانعهدهو:الذمةعهد

الاممدائنفيالقاطنرىللنصالخطاب

عهموالدفاعحمايتهملقاءشروطوفيهوالجزيرة

فيجاءتالثروطهذه؟العمريةبالروطعرفت

مصادرهامنالصالحصبحينقلهاتعددةصيغ

رثيية:نقاطصحولتدوروهيوشرحها

والصوامع.والكنائىالغأحكام-

بها.يتعلقوماللمارةضيافتهماحكام-

.والاسلامالملمنبضرريتعلقفيما-

عنوقمييزهملباسهمتجييريتعلقفيما-

الصلمن.

أفعالهممنالمنكرباظهاريتعلقفيما-

عه.نهوامماوأقوالهم

51

بالركةللسلمنمعاملتهمأمرفي-

ونحوها.

عهدنقضوافقدالثروطتلكأحدخالفواف!ذا

الذمة.

(3

.9-3صيةالعمروطالرشرح:الصالح

أهلعلىوضعتالتيالعلاماتهو:اليار

ماكلولتاول.وتميزهملتثهرهمالذمة

وماواليهودالنمارىازياءمنالملمينخالف

العية.الطيالةمنالعمائمعلىيوضع

المارىثهبعدمالمتعلقةالعمريةوالثروط

عاد،والمراكبالعمامة!لفيبالصلمين

مدينةفيالذمةأهلعلىوفرضهااللهبأمرمئ،ةلا

المقتديخلفاؤهعليهاوحافظجديدمنبغداد

498/4011سنةحتىوالمتظهر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بكناهمويكنونالمسلمينبزييتشبهوناليهودبدأ480/0871سنةوفي

وغيرهما.مزيدابنوحلةببغدادالعملهذامنومنعهمبمعاقبتهمالمقتديفأمر

484/1091سنةفيالذمةاهلعلىديد!ثتلاقمةإلىالمقتديووصل

ومكتوبأعناقهمفيالمعلقالرصاصودرهموالزنارالغيارلبسألزمهم،عندما

.""ذميعليه

ليعرفنالحمامدخولعندحلوقهنفيالدرهمهذامثلالنساءتلبسوأن

الوزيرشددوقد،أرجلهنفيوجلجلأأحمروفردأأسودفردأالخفافتلبسنوأن

به.أشارماإلىالمقتديفأجابههذافيشجاعأبو

والقلمالعلمرجالوخاصةالذمةأهلكرامةيمسالذيالضغطهذاأمام

يعلنواأنمنهمعدداضطر،بعيدأوقريبمنبالخلافةمصالحهمتصلوالذين

عليهم.المفروضالواقعمنتخلصأولكنالإسلامفيحبألاإسلامهم

:المقتدييدعلىأسلمواالذينهؤلاءومن

تحتكدابفيالئروطهذهتفصليجاءوقد

ومها:.الذمةأهل:عنوان

دنانيرثلاثةعنيزيدلاالذميعمامةثمن-

وتبهقىورماديةصفراءربطةالعمامةمنولدلى

الكتفينبينماالىذيلنهاتدليلاصغيرة

كرامةمنالعمائمولأنالعربعنيقيزواحتى

احترامأأكثرالعمامةوصا!،الاصلام

أفضل.وووته

يجبولونها،الجميلةالملاب!يبونولا-

عابقا.رماديايكونأذ

ولاالعربيةباللغةخواتمهمعلىيكتبرنولا،

لأن،الأصفراللونذاتالمملاب!يرتدون

يلبونها.كانوا!كل!اللهرسولصحابة

ركو!يمكهمإنماحصانأيمتطرنولا-

52

جهةمنتتدلىوأرجلهموالحميرالغال

.ةحدوا

واالنحاسدرهماعاقهمفيولبون-

الحديد.اوالرصاص

فيقنرةيلبرنالحمامدخولوعند-

،بزناروسطهم!لحزمرن.حمراءقطمةوسطها

فيوأحمرتدمفيأسودحذاءيلبسنهموناؤ

.الأخرىالقدم

منيتخلمونالذمةاهلأغنياءبعضوكان

هؤلاءومنللخليفةمالةغرامةبدفعالغياوبى

النةفييدفمونكانواالذينالجزربنو

)ضايخة.ديارخمسمائة

ص:1949الثرقمجلة:زياتجيب

97صالعمريةالروط:الصالح
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الأمرهذاأنالأ0(2"هلاهبةنصرأبوأختهوابنالموصلايا"؟(بنسعدأبو

فيالموصلاياابننابأنبعدخاصةعامةقاعدةيكنولمفقطواحدهةمرةحدث

.وحا!ثيته"3(الخنيفةبثقةيتمتعالذيوهوالمقتديوزارة

لممقتدي1عهدفيد1ببغدلطبيعية1ث1لأحد1خامس!-

زيادةفيظاهرتاثيربغدادمدينةشهدتهاالتيالطبيعيةللأحداثكان

أبرزها:وكان،والمعيشيةالاجتماعيةأوضاعهموتدهورالناسمآسي

أضرارأوتحدثبغدادمنمختلفةأنحاءفيتشبكانتالتي:الحرائق

نهرسوقفيوقعتالتيالنارأخطرهاومنوالأرواحالممتلكاتفيجسيمة

.467/0741سنةالمدينةمنالغربيالجانبوفي("المعلى

سنةعليهوقعتلصاعمةنتيجةلحريقالتوثة)5(مسجدتعرضكما

047/7701.

(2

مننال:الكاتبسمدابوموصلايابنوهبابن

ابناءنجسه(مناحدينلهلمماالدنيافيالرفعة

القائمايامفيالخلافةدارخدمةفيابتداف!نه

وخمينخسأفخدمها،432/4009سنة

الوزارةعنوناب484/1091فةواسلمسنة

وكانكثيرةنولأالمسنظهروايامالمقتديايامفي

ولدلالفصاحةحنالفعالكريمالمدقةكنير

منيثز.كانماعلمهوغزارةفصاخهعلى

اصحابهبعضوحكى.والمهوالديوانمكاتبات

قالرانتوقالفولخنيليغلامأيومأثتتقال

والقذتالخنافأماعرفهأوالغلامتأدبعلى

الطبعمنيرقالطغفانلهوالمعاولةفاياك

.المصحوبعلىبهيستدلوالصاحب

.497/0311سنةتونر

.141ص9حالتظم:الجوزىابن

الكتابةجيدللخلافةكاتباكان:اللههبةنصرىأبو

فلمنصارىوأهلهاسلملأنهوارثأيخلفولم

الصدقة.كثيرانهالأيبخلوكانيرثوه

53

(3

(4

(5

فيالالاءديوانفييديهبينوكتبخالهرباه

توفىفلماوالمظهريةوالمقتديةالفانيةالأبام

البتظهريةالأيامفياليهالاناءديوانردخاله

سنةتوفي.مرارااللاطنالىالرسا)4فيوخرج

الائاءفياحديقاربهلاوكان.498/4110

بميضةالىفيهفرجعقطكتابأيكتبولموالعبارة

.الألغازفيأشعاروله

.397ص9جالكامل:الأثيرابن

-132صالعصروجريدةالقصرخريدة

331.

.986،187ص01خالكاكل:الأثيرابن(

،17،38ص9جالمنتظمالجوزيابن

55،141.

دارفيهايغدادمحلةواعظماثهر:معلىنهر(

الخلافة.

.324ص5خالبلدانمعجم

الغربية.بغدادفيمحلة:الترثة(

.56ص2ج:البلدانمعجم
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لبابالمقابلالخليفةخانفيصاعقةوقعت1586/479سنةوفي

بقمدحريقواندلعمنهاأسطوانةوفتتالخانكنيسةمنجزءأفأحرقت(؟"النوبي

.جاورهوماكلهالحريمفأصاب485/0871سنةالتخريب

سنةحدثهوالذيفيهاوالدمارالرعبونشربغدادمدينةهزالذيوالحريق

علىمباشرةيشرفأنالدولةعميدوزيرهوامرالمقتديفتدخل1592/485

منكثيرخلقوهلكأسواقعدةاحترقتذلكومعأضرارهاوحصرالنيرانإخماد

.(2"الناس

والأوبئةالأمراض

الخسائرحجمزيادةفيواضحةمساهمةالساريةوالأمراضللأوبئةكان

سنةأكثرهموأهلكدجلةأسافلمن(3)السواديةأصابفالوباءببغداد

468/1075سنةالجرادبغداداجتاحكما(")467/5741

بقيتحتىوالأريافالمدنفيالموتكئر،1576/469سنةوفي

أماكنها.فيالغلال

478/1585سنةبغدادأصابتالتيالأمراضاخبثمنالطاعونوكان

حتى،وفتكهانتشارهمنالحدعنعاجزينالأطباءووقفكبيرةأعدادبهوهلكت

الموتىوبقيجميعأسكانهامنوأحياءترىونرغتوجماعاتأفرادأالناسمات

لهم.قبورحفرمنالتمكنلعدمأيامأالعراءفي

مععاتيةرياحوهبتالسنةتلكفيالبيوتأكثرفأغرقتدجلةمياهوفاضت

السنةهذهفواجعفيوزادتالمخلوقاتمنكثير-هلاكإلىأدتعنيفةعواصف

ومصائبها.

الخلافة.دارأبوابأحد:النوبيباب(1)

512ص2جالبدانمعجم:ياترت

،28،37ص9جالنظم:الجوزيابن(2)

294،311ص8خ.61

سمبوضياعهاالعراترشاقهي:السوادية(3)

54

والأشجاربالنخيلمزروعةلأنهاسوادا

ص3جابلدانمعجم:ياترت.الخفراء

272

.429،297ص8جالنظم:الجوزيابن(4)

41،51،61ص9نح!،730
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خ!تمة

الىترمزالمقتديأيامفيبغدادمدينةعاشتهاالتيالمذهبيةالصراعاتان

الفوضىانتشارإلىترمزكماالناسحياةصبغتالتيالاجتماعيالتفككحالة

عامةعندالخآسيزيادةإلىأدىمماالسلطةغيابالىوتشيرالأمنوضعف

.الناس

فيوساهمواالمذهبيةالصراعاتعنبعيدأعاشوافقدالذمةأهلأما

عليهم.شديدأكانالمقتديأنالأوالعلميةالاقتصاديةالحياة

الذيوالتدميرالتخريبفيأثرالطبيعيةللأحداثكانثانيةجهةمن

.المقتديعهدفيبغدادعرفته

ستكونفكيفوالاضطراباتالقلاقلتشوبهاالاجتماعيةالحياةكانتو)ذا

؟الفترةهذهفيوالفكريةالعلميةالحياة

55
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مجشفالقضح!إا

ببفدالالدلميةالحياة

المقتل!علأفي

مةمقلى

عنمهمةفكرةيعطينا،بغدادمدينةفيالعلميةالحياةعلىالاطلاعإن

الزمن.منالبرهةهذهفيالاسلاميةالحضارةحققتهاالتيالإنجازات

لناتعكسفإنهاللنظراللافتةالظاهرةهيالفقهيةالمدارسكانتوإذا

كانتجميعألأنهاواللغةوالآدابوالتفسيرالحديثوعلمالفقهيةالحركةتطور

.المدارسهذهطلابيتلقاهاالتيالتدريسمواد

والطب،والفلكوالفلسفةكالتاريبئعقليةعلومالمرحلةهذهفيونشطت

.الناسحياةفياكبرجانباتحتلوأخذتتوسعآالصوفيةالحركةوزادت

د1بغدمدينةفيلعدا!س1-لأأو

الأكبرالحدثهوالسلاجقةعصرفيبغدادبمدينةالمدارسانتشارأن

التطورسلمفيكبيرةقفزةبحقوتعتبر،الإسلاميةالحضارةحققتهالذيوالأهم

الكتاتيب.وبعضالمساجدفيمحصورأالتدريسكانأنبعدالعلمي

بالقدراتالدولةأجهزةولتغذيةالفقهيةالمذاهبلخدمةأنشئتوقد

رئيسيين:اتجاهينإلىالمدارسانقسمتولذلك،اللازمةالعلمية

56
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الحنفيةالمدارس-ا

فيويأتيعنهاللرضيحنيفةأبيمذهببتدريستهتمالتيوهي

مقدمتها:

منصوربنمحمدسعدأبوالملكشرفبناها:حنيفةاب!مثهدمدرسة-1

بهاوأنزل،السلجوقيارسلانألبالسلطانمملكةمستوفيالخوارزميالعميد

أنشد:زائرأإليهاالبياضيابنجعفرأبودخلوعندمامدرسألهمورتبالفقهاء

اللحدفيالمغيبهذافجمعهمضيعأكانالعلمأنترألم

(؟"دعسأبيالعميدجودفأنشرهاميتةالأرضهذهكانتكذلك

للتعليمأبوابهاوفتحتبغدادفيأنشتمدرسةأولالمدرسةهذهوكانت

سنةمنالأقلعلىيومأعشروثلاثةأشهرأربعةبحواليبغدادنظاميةفبل

459/0661"2).

القاسموأبو(3"الزينبيطالبأبو،حنيفةأيمدرسةأساتذةأشهرمن

مدرسةأولوهي.(6"الحسنبنوشجاعاللمغاني"ه(يعقوبوابوالشلجي"(

(9

(2

(3

(4

(5

.245ص8جالمتظم:الجوزىابن

.45ص01جالكامل:الأثيرابن

العصرفيبغدادمدارس:رؤوفعماد

.35صالعباص

.98/51219الزيبيطالبابو

بنمحمدبنالحنبنعليبنالحينهر

.الهدىبنورلقبالوهابعبد

.902ص9جمظ!ملا:الجوزيابن

الضريرالهعدبناحمدبنخلفالقاممابو

1124/515النلجي

طبقاتفيالمضيةالجواهر:الوفاابيابن

.231ص1جالحنمة

يوسفابوالرحمنعدبناساعليمقوبابو

.536/1411اللمغاني

خيفة.ايالإماممثهدفيولمحرصفقيهأكان

57

(6)

طبقاتفيالمضيةالجواهر:الوفاأبيابن

.2ء2عى1جالحنمه

أبوالبغداديالففولبنالحنبنشجاع

بالمذبعالمأكان،557/9619الغنائم

الطريفة.حنوالخلاف

طبقاتنيالمصهالجواهر:الوفاايإبن

.026ص1جالحنفية

يكنهامدرسةأولهيحيفةأبيومدردة

جاريأالدري!يزالولا،عليهموينفقالطلاب

المدارسأطوللذلكوهيقرونتعةمن!فيها

.عمرأالغدادية

.33ص1963سنةبغدادمديخةنثرة

فيالمفلةالمدارسنثأة:ممروتناجي

.02صالاسلام
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عمرأبغدادمدارسأطولوهي،تعليميةمنحألهموتقدمالطلابيسكنها

،بغدادعرفتهاالتيالمدارسأوائلمنكانت:خاتونتركانمدرسة-2

حتىعامرةوبقيتالسلجوقيملكشاهالسلطانزوجةخاتونتركانببنائهاأمرت

عندبغدادمنالشرقيالجانبفيموقعهاوكانالهجريالخاصالقرنأواخر

.(؟)بالمخرمالسلجوقيةالسلطنةدار

سعدأبوالملكشرفالمدرسةهذهبنى:الطاقبابمدرسة-3

أواسطفيملكشاهالسلطانمملكةمستوفيالخوارزميمنصوربنمحمد"2(

الحنفية.الطائفةعلىوأوقفهاللهجرةالخامسالقرن

انصارهويشجعونالحنفيبالمذهبيدينونالسلاجقةسلاطينكان

.(3)ومؤسساته

الشافعيةمدارس-ب

العباسبنإسحاقبنعليبنالحسنإلىالنظاميةتنسب:النظامية-1

ملكوولدهارسلانألبالسلطانينوزيرالملكنظامالملقبالطوسيعليأبي

سنة.وعشرينتسعمدةالوزارةفيبقيالذيشاه

الفترةوتعتبر،والصيدالتختالاللسلطانوليسإليهالمملكةأمركان

فيالإسلاميةالعلوماليهاتوصلتالتيالذهبيالعصرقمةهيفيهاحكمالتي

أمثالالتدينوأهلالمسلمينوأئمةبالفقهاءعامرأمجلسهكانالسلاجقةعصر

.(4)الجوينيالمعاليوأبيالقشيريالقاسمأبي

135صر9جالمتظم:الجوزيابن(1)

34صربغدادمدارس.وفرؤعماد

أبيلأعحابمتعصبأكان:منصوربنمحمد(2)

تبرعلىالقةالمدرسةجانبإلىوفيحيفة

كتأيخهاووقفبمرومدرسةوبنى،حيفةأبي

ممالحوعملال!فاوزفيأربطةوبنىنفيسة

عنيمدروذالملوكوكانالأشغالتركثمكيرة

58

الدولةلجلالوبذلتنعمهأحدينعمولمرأيه

الأشرافعنعزلهحتىديخارأل!ئةملكاه

1099/493صةوتوفي

128عر9جالغتظم:الجوزيابن

128ص9جلنظما:يالجوش+ا(3)

46صنفهالمصدر:الجوزياي(4)
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عليهم.وينفقالفارمزيعليأبيأمثالالمتصوفةيعظموكان

فبنى،الدينلمعالمواحياةوحشمةوكرمأجودأالعقولبهرتسيرتهإن

دوروعمرالحرمينوعمررأهلهالعلموأنعشالوقوفعليهاووقفالمدارس

مستطيلينوالعلماءقائمةأيامهفيالعلمسوقفكانتالكتبلهاوابتاعالكتب

وأكرمهم.عليهمأغدقبماالدنياأبناءمنالصدورعلى

مناكتسبهاالتيالعلميةللثروةعميقفهممننابعوأهلهللعلموتقديره

وسلم.عليهاللهصلىاللهرسولولحديثالفقهلأصولحفظه

فيويحدثالفرصيغتنمكانالمملكةأمورتدبيرفيانشغالهورغم

فيوأملىوبغدادوأصبهانوالريونيسابوربمروألأهاالتيالنظاميةالمدارس

أربطأنأريدولكنيللروايةأهلألستأنيلأعلمأنييقولوكانالمهديجامع

وسلم.عليهاللهصلىه!لارسوللحديثالنقلةقطارعلىنفسي

العجيبوأثرهعليهاوالوقوفوالرباطاتالمساجدبناءأيضأمكارمهومن

.ببغداد

وقفأنهاشرطهاكتابوفيعليهاالموقوتوسقوفها:النظاميةمدرسة

أنفيهاشرطعليهاالموقوفةالأملاكوكذلكوفرعأأصلأالشافياصحابعلى

يكونالذيالمدزسفيشرطوكذلكونرعأأصلأالشافعيأصحابعلىتكون

يقرىءمقرىءفيهايكونأنوشرطالكتبومتوليبهايعظالذيوالواعظبها

وابتدأالنظاميةبناءوتمالوقفمنقسطألكلونرضالعربيةيدرسوفحويالقرآن

.1066/459سنةفيهاالعمل

أنكماالشيرازياسحاقأبوثمالصباغبننصرأبوفيهادرسمنوأول

أولأنهاالساعيابنويذكر(9)والطعامالسكنلطلابهاتقدمكانتالمدرسة

.(2"الإسلامفيبنيتمدرسة

،6،66ءص9جالئظم:الجوزيابن(1)

.246ص8بئ.68

59

جوادعلي،93صالخلفاءأنجارمختمر(2)

.63صاللجوقيالعصرفيالأدب:طاهر
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بعدبغدادعرفتهاشافعيةمدرسةثانيكانت:التاجيةالمدرسة-2

الغنائمأبيخسروبنالمرزبانالملكتاجالىالمنسوبةالتاجيةهيالنظامية

1089/482سنةافتتحهاالتيملكشاهالسلطانمملكةمستوفي

وتقع،1258/656سنةهولاكويدعلىبغدادسقوطحتىودامت

.(1)الشافيبكرأبوبهاودرص،أبرزببابالمدرسة

الخامسالقرنمنتصففيالمدرسةهذهبنى:ظفرقراحمدرسة-3

سنةالمتوفيالشاشيالحسينبنأحمدبنمحمدبكرأبوالفقيهالهجري

الشماليالطرففيالمدرسةهذهتقع،سواهفيهايدرسولم1113/507

.بغداد)2(لمدينة

لفقهية1لحركةثانيا:1

فيبغدادبمدينةالإسلاميالمجتمعفيرفيعةمنزلةالعلمورجالالفقهاءاحتل

المدينة.شهدتهاالتيالأحداثمعظمفي،وساهمواالعباسيبالثهالمقتديأيام

.(3)والعلمالفقهرجالكبارخليفةنصبيومالمقتديبايعمنواول

بكرابووفاتهبعدثمالدامغانيالهـهعبدأبو،القضاةقاضيمنصبلهوتولى

.(4)الشاميالمظفربنمحمد

(1

(2

(3

(4

عماد،46ص9جالنظم:الجوزيابن

الباسيصالعصرفيبغدادمدارس:وفرؤ

76

.58ص4جالافيةطقات:البهي

293-229ص8جالمظم.الجوزيابن

بغدادتدم.الاميالحمويبكرانابنهو

تاضيعندوضهدالطريال!ابيعلىوتفقه

القفاءفيونابالدامغانياللهعبدأبيالقفاة

حدةوفيالطريقةحسنكان.المدينةبربع

منولاعطةسلطانمنيقليلاعععأثقةوكاذ

منأكريدرسميجدهولازمهديةصديق

تاضينعبتولى.شةوخمينخم!

ولمالدامغانياللهعدأبيوفاةبعدالقضاة

درمخلوقأيحابيلاوكاذالقضاءالىيرتزق

الفرغانيأسامةبنمحمدابنالإمامضهادة

لاانيوتال،الذبيلب!لافعهأوكان

لأنهماالملكنظامولأملكاهشهادةأقي

488/9095شةتوفي.الذبيباذ

-95-94ص9جالئظم:الجوزيابن

-83ص3جالثافيةطقات:الشكي،69
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الإماممذهب،الثلاثةالسنيةالفقهمذاهبالمرحلةهذهفيوازدهرت

حنيفة.أبيالإمامومذهبالشافيالإمامومذهبحنبلبنأحمد

المذهبشجعملكشاهن!فالأغلبيةهومذهبالحنبليالمذهبكانواذا

طريقعننشرهوحاولالشافعيالمذهبشجعالملكونظامالحنفي

.وأنصارأتباعوالظاهريالشيعيللمذهبينكانالوقتنفسوفي،المدارس

الحنبليالمذهبفقهاء

الملكدبعو(؟)ديعسبناللهوعبدعيسىبنالخالقعبدمقدمتهمفيياتي

اللهوعبد(")الحسينبنوطاهرأحمد)3(بنوالحسنالغفار)2(عبدابن

بنوعلي(7"إبراهيمبنويعقوب(6"القاضيابناللهوهبةمحمد"ه(ابن

(9

(2

(3

(4

أبوسمع:الوائليالجزينصرابوحاتمابن

وكانوخرجوصنفوفهموفقهالحديثنعر

الحانالتصايخفولهوالفروعبالأعولقيمأ

سنةتوفي.الرافينعلىالردفيالأبانةمنها

469/1076

.031ص8جالتظم:الجوزيابن

القاسمابوعليبنالمظفربنمحمدابن

وبغدادبهمذانكثيرأخلقأسمع:الهمذاني

سنةتوفي.الأولاءمنوكانحافظأفميأوكان

047/7709

.315ص8جالمننظم:الجوزيابن

الفقيهالمقرىءعليأبرالباءبناللهعدابنهو

قالأنهعهحكيفنكلفيصنف:المحدث

حلقةلهوكانتمص!ومائةخمينصنفت

توفي.المنصوربجامعوحلقةالقصربجامع

471/7801سنة

.939ص8جالثطم:الجوزيابن

ونفقهتركهثم،الطريالطبأبيعلىنفقه

لهوكانتودرسوأفتىيعلىابيالقاضيعلى

61

(5

(6

(7

وكان،والفتوىللمناظرةالنموربجاءحلقة

ببابالمعروتمجدهولازمزاهدأورعأنفة

شةتوفي.سنةخمينيبرحهلاالجرة

476/8309

.9-8ص9جالنظم:الجرزيابن

الريف:الحريمقاضيالبتيالحنأبو

478/1085سنةنوفي

81ص9جالمنتظم:الجوزيابن

الحسنابوالمهديبنعليبنمحمد

فيخرجأبيهبعدالقضاءإلهكان:الخطيب

فيهفرقعالصرةوبابالكرخأهلبينالعةأيام

479/1086سنةفمات!م

42ص9جالشنظم:الجوزيابن

تفقه:البرزبانيعليابومطوربناحمدابن

فيودرسالفراءابنيعلىأبيالقاضيعلى

وشهدأشاخناعنهفروىوحدثوصنفحياته

بابقضاءاليهوردالدامغانياللهعداكايعند

486/9310شةتوفي.الأزخ

.80ص9جالثظم:الجرزيابن
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وفافع(3)البغداديالكيالبنوحمزةمحمد)2(بنأحمدبنومحمد(9)الحسين

.(")رصنبناللهوعبد(")صالحابن

الشافعيالمذهبفقهاء

وأبومحمد"6(بنمحمد،ال!ثسافيالمذهبرجالأبرز

بنالرحمنوعبدمحمد"8(بنالسيدوعبد(7"الشيرازيإسحاق

الحمنابوجدابنإبرايمبنأحمد)بن(1)

الفقيه،الزاهد،الصالحالثخهو:المكبري

خيرأكان.المنكرعنوالهاءبالمعروتالأمار

.الأعولفيمص!لهالسنةفيشديدأثقة

468/1075شةتوفي

الحنابلةطقاتعلىالذيلكتاب:رجبابن

91ص3خ

أبرهارونبنالحينبنعليبن)بنالحن(2)

رجلأكان:الأمنالفرضيالتبردانيالحن

تعالى!اللهلكتابحافظأ،صدوتأصالحأ

!نةتوفي.التركاتوتسمةبالفرائضعالمأ

471/9078

الحنابلةطقاتعلىالذيلكتاب:رجبابن

41-13ص3خ

عالحأ،رجلأكان:الزاهدالفقيهيملىأبو(3)

471/9078سنةترفي.للنةحافظأ

الخابلةطبقاتعلىالذيلكاب:رجبابن

.37ص3!ف

أبومحعد:،الجيليالهـهعبدأبيبنحاتمابن(4)

علىوالفروعالأصولفيتصايفهمعظمكتب

الثريفمجدفيالفقهودرساحمدمذهب

توفي.بغدادشرقيالعطبخبدربجعفرابي

8701/!ا08!ة

الخابلةطقاتعلىالذيلكاب:رجبابن

.49ص3خ

الإماممذبعلىتفقه:الزاهدمحمدابو(5)

62

61)

"7)

(8)

متعبدأالي!خنكان.حفبلبناحمد

شةتوفي.حجةعثربفعقديهعلىحج

048/8710

الخابلةطقاتعلىالذيلكاب:رجبابن

94ص3خ

الحنأبيبناللهعدبنمحمدابن

الافعيمذبعلىفقيهأكان:البيضاوي

سفةترفي،الكرخبربمالقضاءتولى

470/1077

.397عر8خالشتظم:اجوزياابن

:الثرازيأباديالميروزإسحاقابويوفابن

وعنفالمعلىبنرمدرسةالملكنظاملهبنى

واللمعالخلاففيوالكتوالتبيهالمهذب

اليدلهوكانتالفقهاءوطبقاتوالمعونةوالتبمنرة

ثفوكان،أتجاعهوكئرالنظرفياليضاء

الاستلقاهنيابورإلىقدمولوممتورعأالعث!

مديخةالىيصلعدمافكان،الالغةبالحفاوة

واولادهمنجسائهماهلهايخرجالعجمبلادمن

للبركة،بغلتهترابولأخذونبركابهيتعسحون

ولقيهاهليجيعخرجساوةإلىوصلولما

علىلروتماومعهمالمناعاتأعحاب

اللطانواجابهالناسوسرؤوعلىمحفت

1083/476شةتوفي.طلبهعلى

.8-7ص9جمظ!ملا

126-251ص01خالكامل:الأثيرابن

ابن-نصرأبوجعفربناحمدبنالواحدعبدابن

http://www.al-maktabeh.com



أحمدبنوالحسينأحمد"3(بنالرحمنوعبد(2)يعلىأبيبنوعلي(1)مأمون

.(4)يلعابن

الحنفيالمذهبفقهاء

.(6)البغداديالمعاليوأبوطاهر)5(أبيبنمحمداشهرهم

الشيعيالمذهبفقهاء

بنيحيى:همالمقتديعهدفيبرزواالذينالشيعةفقهاءأشهر

(1

(2

(3

إسحاقأبايضاهيالعراثفعهكان:الماغ

،المذبمعرفةفيعليهويقدماليرازي

الثاملتمايخفهومنخيرأثقةوكان

!و.الالموالطريقالعالموتذكرةوالكاماوو

اسحاقأبيتييغدادبالنظايمةالدري!

بنالوفاءأنجوقال،وفاتهبعدثميومأبفرين

اللهعدأبيالقضاةقاضيمعيئبتكانما:عقلي

أعحابمنناظرتهفيوشفىالدامغاني

شةتوفي.الصاغنصرأبيئمثلالثافي

477/1084

13-21ص9جالمتظم:الجوزيابن

بالنظايةدرس:المترليسعدأبوعليابن

ثممدةالأصولودرساسحاقأبيبعدببغداد

توفي.فاضلأفصيحأوكان،أسلمالفروعقال

478/8501شة

81ص9جالمتظم:الجرزيابن

دبوسة،أملمن:الدبوصالقاسمأبوزيدابن

التدري!ولي،وبخارىسمرقدبينبلدة

والجدلالفقهفيوتوحدبغدادفيبالنظامية

482/1089شةتوفي.الحديثوسمع

.05ص9جالنظم:الجوزيابن

وسمعبأعهانولد:طاهرأبوعلكابن

فيالبكانوهوبمرقدوتفقهالحديث

بنيحى!اقا.الافعيةساءرؤمنوكانفتحها

أنعفوقتنافيفعهأنرلم:مدهبنالوهابعبد

63

(4

فميحالمنظربهيجوكان،أعلمولامنه

ونعمةعظيمةحاللهوكانتمروءةذا،اللهجة

ديخارألفالخمينالأمراءيقرضوكانكيرة

ويخرهالملكتاجفمثىيغدادتوفيزاد،وما

الملكنظامسوىراكبيتبعهولمنجازتهفي

ذلكعئةاللطانوجاءالنبعلوواعتذر

.تجرهإلىاليوم

95-58ص9جالمظم:الجوزيابن

القاضيعا!تفقه:العقالبناللهعدابرهو

فيشيةمقاماتلهوكانت،الطبريال!أبي

القفاءولي،زامدأكان،والجدالالظر

الدامغاني.اللهعدابيعنالخلافةداربحريم

477/1084سنةتوفي

ص3جالبهرىالافيةطبقات:البهي

947

عديهد:المرحىبابنويعرفالعبايي(5)

طريقهفحمدتالقضاءفيونابالدامغاني

478/8510شةتوفي

42ص9جالمنظم:الجرزيابن

الأنبارقضاءتولى:تدامةبنعليبنأحمدهو(6)

ترفي.والخوالأدبيدرس،بالكرخإمامأثم

486/9310شة

طقاتفيالمفةالجواهر:الوفاأبيابن

.82ص1خالحنفية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.محمد)3(بنالرحمنوعبدمحمد"2(بنويحيى(؟)الحسين

الظاهريالمذهبفقهاء

.محمد)4(بنأحمد:المذهب*رزافقهاءأشهر

لمحديث1ل!جر:!ثل!ث

وعندماالمقتديعهدفيرائجةكانتوروايتهوحفظهالحديثوسوق

واضحةصورةعلىسنحصل،الميدانهذافينبغواالذينالأعلامنستعرض

.بغدادبمدينةالعلمهذاشغلهاالتيللأهمية

(5)عليبنمحمد:وروايتهالحديثحفظأتقنواالذينالرجالومن

بندمحأو(8"دمحأيتالملكوعبدمحمد)7(بندمحأو(6)دمحمبنومحمد

(1

(2

(3

(4

كان:الحنيالحينأبوزيدبناصماعلابن

لهوكانت،عليبنزيدمذبعلىطائفتهمقي

سنةتوفي.والحدبثبالأصولمعرفة

479/8609

.35ص9جالمثتظم:الجوزيابن

طاطابابنالممروتالسرابوالقاسمابن

هووكانالطالينشيوخبقيةوكان:العلوي

ربعمنبالبركةينزلوكان.نابتهموأخوه

وعلمالهمالطالبنلظرافمجمعأوكانالكرخ

مذبيذهبوكان،وففلائهموشعرائهم

صنةتوفي.الأدبمنطرفأتراوقدالامامية

478/1085

62-25ص9!فالتظم:الجوزيابن

ا!رخربعقضاءيتولىكان:العمانيمحمدأبو

شةتوفي.البصرةقضاءوليثميغداد

.69!ص9جالثظم:الجوزيابن

بناصماعيلبنعمربن:محمدبنأحمد

وكانالظاهرأهلمذبعلىكان.الأخضر

64

(5)

(6)

(7)

(8)

الطريقة،حن،للقرآنتلاوةالناسأحن

ترفي.قنوعأ،الدنيامنمقلأ،الشرةحميد

473/0809شة

.327ص8جالنظم:الجوزيابن

موسىابيبنم!مدبناحمدبنمحمدابن

نقابةووليالحديثعمع:الهاضي

468/1075سنةتوفي.الهاضميين

299ص8جالنظم:الجوزىابن

البيضاويالحنأبواللهعدبناللهعدابن

صنةتوفي.خيرأثقةكان:الافي

468/1075

.030ص8جالشتظم:الجوزيابن

النقررابنالحسينابواللهعدبنأحمدابن

كان:يرولهفيصامتحريأصدوقأكاق،البزاز

لعياله.الكبعنلثغلونهالحديثأعحاب

047/7701صةتوفي

.431ص8جالمشظم:الجوزيابن

.501ص01!فالكامل:الأثيرابن

الحديث=روى:نصرأبويخرونبناحمدابن

http://www.al-maktabeh.com



وعبد("اسحاقبنومحمدمحمد"3"بنومحمد(2)يلعبنوحمزةمحمد)؟(

.أحمد"ه(بنالواحد

لمقتدي1عهد1ءفيلمقر1:بعا1ر

وماالكريمالقرآننحوالأولىبالدرجةمتوجهأالمسلميناهتمامكان

كانو)ذا.الإسلاميةللشريعةوالثابتالأولالمصدرلأنهعلوممنبهيتصل

،ونأىالزمانبهابتعدكلمافإنهبالسليقةالفصحىيتكلمالرسالةفجرعندالعربي

علمدراسةفيالتعمقالىالحاجةأدرك،أعجميةبشعوبواختلطالمكانبه

القراءمنكبيرعدداشتهرالمقتديزمنوفي.أحكاممنبهيتصلوماالقراءة

(1

(2

(3

مةتوفي.خمةليلةكليختمزاهدأوكان

472/0799.

.432ص8جالتطم:الجوزيابن

الفماريطاهرأبوعليبنابراهيمابن

منلو!ريكانأشياخناتحدث:الخوارزمي

474/9081سةتوفي.غزنةالىالديوان

.332ص8جالمتتظم:الجوزيابن

الواقابنالغناثمأبوعثانبنمحمدابن

المحدئيناثتمنصدوتأثقةكان:البندار

.؟.478/85صنةتوفي.ا!ثياخناتحدثا

.18عى9جمظ!ملا:الجوزيابن

الحينبنجعفربنموصبنعديبنزبابن

عليبنالحينبنعليبنالح!نبنابنعلي

الرفين:ذوبالمرتضالملقبلهالبأىابن

الخطببكراباوصحبالكثيرالحديثسع

ممرفةبهلهفصارتالحديثعلمتواخذ

وافروففلكاملعقلالىيرجعوكان،حنة

65

(4

(5

دنيالهوكانتفأجادوصنف،عائبوراي

نجواحيتريةأربعيننحويملكوكان،وافرة

الىالأمواليخفذفكانمالهزكاةيخرجوكانكى

اآلاتعرةإلىديخارألفمنالأئمةمنجماعة

النهروراءماملكحبه،الواحدالبدفيدينار

؟.480/87سنةماتحق

.14-04ص9جالمظم:الجوزيابن

الحسنابوجعفربنمخلدبن)براهيمابن

العاتمنوهوأضياخناعنهحدئنا:الباقرحي

ظرافمنوالعدالةوالعلمالحديثالبيتأهل

.481/8801!نةتوفي.البغداديين

.46عى9جمظ!ملا:الجوزيابن

صحب:الفقيهسعدالدسكريابوالحصينابن

خرجثمالحديثوروىاليرازي)سحاقابا

سنةتوفي.العلملأهليالأوكانالمخزنفي

486/0931.

.78عى9جالشظم:الجوزيابن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بنومحمدكنتكين)3(بن"2(وختاخعليبنومحمد(؟)الملكعبدبنعليمنهم

.أحمد)4(

لعقتدي1عهدفيلتفسير1!جال:خامس!

منواهتمامأرواجألقيتالتيالإسلاميةالعلومأحدهوالتفسيروعلم

نأرجللأييمكنلاأنهوبما.الكريمبالقرآنالوثيقلارتباطهنظرأالناس

العربيةاللغةفهمفيعاليةمرتبةعلىيحصلانبعدالأالعلمهذافييخوض

الأحكامفهمفيعاليةدرجةإلىيصلوانوسيرتهكأبح!راللهرسولوحديث

بالنشةقلةكانواالحقلهذافيعملواالذينفإنلذلك،الشريعةومقاصد

:المقتديزمنفيوأبرزهملغيرهم

.(6"القيروانيالحسنوأبو(5)اللههبةبنالخالقعبد

(1

(2

(3

(4

كانالقارىء:المعدلالهوريالحنابو

شةتوفيالكثيرةبالقراءاتترأتداللاوةلذيذ

467/1074

-296عر8جالنظم:الجوزيابن

297

الجاطبكرأبوجعفربنموصبنمحمدابن

وسمعالقراءاتفيعمرهأوحدكان.المقرىء

467/1071سنةتوفي.ثقةوكانالحديث

297ص8جالمتظم:الجوزيابن

وتعاتولهشجاعأكان:الحاجايرمنصورأبر

حنوكاذيخافوتوكانوا،البريةعربمع

يختمجماعةفيالصلواتعلىمحافظأاليرة

آثارولهوالقراءالملماءبهولخم!يومكلالقرآن

لينوالمصانعوالساجدالغاهدفيجيلة

عرةاثيالحاخأمرةفيولبثوالمديخةمكة

479/8601سنةتوفي.شة

93ص9جالنظم:الجوزيابن

إمامأكان:المروزينصرأبوحامدبنعليابن

(5

(6

66

الصالففيهاعنفوتتهأوحدالقراءاتفي

فيمرةوغرقالقرآذعلمطبفيالكيروسانر

الجر.

06ص9جالنظم:الجوزيابن

أبونصربنسلامةابن،اللههبةبنالخالقعبد

التهجدكثيركان:الواعظالمفرالدعبد

479/1086شةتوفي.والتهبد

23ص9جالنتظم:الجوزيابن

جابرمنبنغالببنعليبنفضالبنعليهو

الشاعر:الفرزدقذرية

والتفيروالأدبوالنحواللغةفيإمامأكان

الضايخفمنولهالأرضرفيطوت،والير

.مجلدأعروذالتفيرفيالعمديبرهان

وثلاثوذخمسةالعيرعلمفيالأكير

.الأدبصاعةفيالذبأكير.مجلدأ

عواذالحروفمماني.القرآذفيالكت

479/8610سنةمات.الاعراب

42صرالمفربنطبقات:اليوطي

http://www.al-maktabeh.com



فيةلصو1لحركة1:س!دسا

الصوفية،للحركةالذهبيةالفترةهوالعهدهذاأننقولأننستطيع

يعظمكانالذيالملكنظاممقدمتهموفيالمجتمعفئاتكلأصابوتأثيرها

.دينار"؟(ألفئمانينأحدهمعلىمرةأنفقأنهحتىكثيرأويكرمهمالموفية

بنوأحمدمحمد"2(بنيوسف:المقتديعهدفيمنهماشتهروقد

."ه(العباديوأردشيرمحمد"(بنومحمدمحمد)3(

لممقتدي1عهدفيلأدب1:س!بع!

المدارسانشاءبعدبغدادمدينةفيالأدبيةالحركةتنهضأنالطبييمن

بالمصادرالمعرفةطلابتزودالتيالمكتاتانشاءوبعدوغيرهاوالتاجيةالنظامية

أنواعها.مختلفعلىوالعلومالآدابازدهارفيوتسهماللازمةوال!راجع

بغدادمنكلفيالنظاميةالمدارصبنشراستاثرقدالملكنظامكانو)ذا

ف!نه،وبلخ)6(وهراةونيسابورومرووطبرستانوآملوأصبهانوالموصلوالبصرة

(3

(4

.65ص9جالشنظم:الجوزىابن

وكانالزوزنيرباطكان:محمدبنيومف

.468/0751!نةنوفي.ثقة

.430ص8جمظ!ملا:الجوزيابن

سعدابودوتابن:محمدبنأحمد

منجماعةيجمعكان.العوفيالببوري

سنةتوفي.العربنجائلفيفيهمويدورالفقراء

477/0841.

.9ص9جالتظم:الجوزيابن

ابونمعرالحنبنعليابن:محمدبنمحمد

ربا!الىفانقطعشبابهفيتزهد.طاهراىابن

الحريمالىانتقلثمالصوفيسعدي،أ

.479/8601سنةتوفي.ثقةوكانالطاهري

.34-33ص9جالتظم:الجوزيابن

67

(5)

(6)

دخل:العباديالحسينأبومنصوربناردشر

حامدابووحضرهالظايةفيوجل!بغدادالى

عجزحتىبالناسالمدرسةوغمتالغزالي

والنساءألفالثلائينيناهزالمددفكانالمكان

ضجتكلم)ذا.نطقهمنأكثرصتهكان.اكثر

واوواشعورهمالمبيانأكثروحلقوهامواالناس

علىوتوافرواوالجوامعالماجدالى

وكسرتوالخمورالأنجذةواردقتالجماعات

الذيالماءيخقلونالناسكانالملاهيآلات

.كيرةكراماتوله.بهتوضأ

.76-75ص9جالتظم:الجوزىابن

802ص01!نالكامل:الأثيرابن

.66ص9جالئطم:الجوزيابن

فيالوزارةنظام:الزمرانيمفرمحمد

99،صالباسبةالدولة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والأدبيةالفقهيةللحركةخدمةبلفقطالشافيللمذهبخدمةذلكيفعللم

ابنمنهمإليهوتربهموشعراءكتابمنالقلمرجالعلىأغدقوهكذا.أيضآ

.(9)الدولةشبلالمسمىعطية

الشعراءأحبولذلكويتذوقهالشعريقولفكانالمقتديأما

وافرنصيبالروذراوريشجاعأبيالدينظهيرللوزيركانكذلك،(2)وأكرمهم

العربيةدراسةفيتعمقهعنهعرفوقدوالأدبيةالعلميةبالحركةالنهوضفي

.(3)الشافعيأصحابعلىوقفأوجعلهاببغدادمدرسةوأنشأبالأدبوالمامه

وكانرقيقةواشعاروجيزةوتوقيعاتبديعترسللهكانالدولةعميدوالوزير

ألفبمائةمدحأنهعنهرويحتىالأدبورجالالعلماءعلىالإغداقمنيكثر

شاعر.آلافعشرةومدحهالشعرمنبيت

يبدأأنقبلمتقدمةمرحلةإلىيصلالعربيالشعرجعلالاهتمامهذاكل

.(،)والتراجعبالانحدار

بنوناصر"ه(المحسنبنمسعود:عهدهفيلمعواالذينالشعراءومن

.محمد)7(بنوستواسبهندمحمد"6(

(3

(4

(5

.68ص9جالمنظم:الجوزيابن

العصرصوجريدةالقمرخريدة:الأصبهاني

ص3جالبهرىالافيةطبقات:البكي

-131ص5جالأعيانويخات:خلكانابن

ابنجعفرأبرالرزاقعبدبناحناابن

:يشعرهمن.مطوعشعرله:الياض

الفنىئوبلهجرهلبتمنيا

العوادعنبهخفيتحتى

فأنيتالطريلبالحروأنست

رتاديكانكيفعييأجفان

دامقطعبالجماليوسفكانان

الأكبادمقطعفأنتأيدي

(6

(7

68

468/1075سنةتوفي

-030ص8جالنتظم:الجوزيابن

قرا:منصورابوالمفافىيالركيعليابن

اللغةمنالكيروكتبالحديثوسمعالقرآن

افيخبحضرةالتاريخقراءةوتولىالعروقال

:شعرهمن

الثرىبطونفيأحباءنا

الوصاماالوجوهتلكفأبين

الصفيحفيماالعينتبصرفلو

تنامااذتخرفهانهاها

/468شةتوفي.طريلةأشعاروله

1075

.130عر8جالمظم:الجوزيابن

مجردفاعر:الديلمينصورأبوالحنابن

http://www.al-maktabeh.com



بنالباقيوعبد(2)الحسنبنوعاصم(9)الحسينبنمحمدومنهم

.(3)دمح

لانش!ء1ولكتابةثامت!:1

التكلفمنشيءوأصابهالسلاجقةعصرفيالنضجمرحلةالعلمهذابلغ

العباراتوبتنميقاللفظيةبالصناعةيهتمونالكتابوصارالحضارةامتدادمح

منالمهنةهذهيحسنكاتبمنيخلولاالخليفةوديوانالأعاجمللحكامإرضاء

المقتديزمنفيهماسماؤلمعتالذينأهمومن(4)والمضمونالشكلحيث

نذكر:

(1

(2

منها:قصيدةفيتوبتهوذكرلغكان

محمدبعدالناسخميروأتول

الغارفيوانيهصديقه

الورىخيربعدهالثلاثةثم

أطهارسادةمنبهمأكرم

469/1076صةتوفي

.830ص8جالنظم:الجرزيابن

أبواللبنيوسفبنأحمدبناللهعبدابن

العراءاحدوكانالحديثالاعر:سمععلي

:شعرهمن.المجودين

مدتالمالبجمعالبجليفني

لدعماوالأياموللحرادت

يهدمهاتجةماالقزكدودة

ينتفعتيهبالذيوغيرها

473/8010شةتوفي

.328ص8جالمنتظم:الجرزيابن

ابومهرانبنعاصمبنعليبنمحمدابن

الادرةالرانعةالأشعارله:العاعيالحين

.والأدبالفضلأهلمنوكان.المتحنة

من.1089/482شةتوفيمتقنأثقةكان

:شعره

69

(3)

(4)

خلاقلأامتلونعلىاذما

تيشواأبثهوأرنيزالر
تذللأاليهبالكرىوأبوح

آماقيمعالدمعختموأففر

.51ص9جالنظم:الجوزيابن

180ص09ج:الكامل:الأثيرابن

الثاعرالتساسمأبوناقيابنداودبنالحينابن

فييطمنكانأديأكان:الطاهريالحريمابن

شعرهمن.1092/485شةتوفي.الريمة

موته:عد

ضيفيخيبلابجارنزلت

جهمعذابمننجاتيأرجى

واثقاللهمنخوفيعلىواني

منعماكرمواللهبأنعامه

.69-68ص9جالفظم:الجوزيابن

عليهايغلبالمنتقاةالثعريةالنساذجهذه

الانحطاطبدايةمرحلةتثلوهيالتقليدععة

المفمونحيثمنالمبا!يالثمعرتاريخفي

.والأطوب

ص3جالعربيةاللغةآدابناريخ:زيدان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.(3)اللههبةنصروأباالموصلايا"2(بنسعدوأباالأترع)؟(بنتفاطمة

لظريخ1حع:!عس!ت

وتنوعتأصولهورسختموادهونضجتالعصرهذافيالتاريخعلماستقر

وتراجمالدولوتواريخسيرإلىالتاريخيةالمجموعاتوانقسمتأهدافه

العالمأنحاءفيوبرز.العامةوالتواريخوالبلادالمدنوتواريخالمشاهير

.(")وبلادهمأوطانهمتراثحفظفيكبيرةجهودأبذلوامؤرخونالإسلامي

ابن:المقتديعهدفيبغدادمدينةفيظهرواالذينالرجالهؤلاءومن

(6)هلالبنومحمدماكولا)5(

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

:المؤدبعليبنتفاطمةالكاتبة

كان:الأقرعيتالمعروفة،87/480،9

الهدنةكتابكتتولذلكللغايةحأخطها

الديواقمنبرسالةوذبت،الرومملكإلى

،الكندرينصرابيالملكعميدإلىالعزيز

حياتهافيالحديثوسمعتدينارألففأعطاها

.الفقهاءبعضعهاوروى

.04ص9جالتظم:الجرزيابن

963ص01جالكاكل:الأثيرابن

172ص96جالأدباءمعجم:ياقوت

للمقديالانئاءكاتب:الموصلايابنسعدأبو

وزارته.فينابوالذي

141ص9جالنتظم:الجوزيابن

الخط.جيدكان:اللهجةنمرأبراختهابن

.397ص09تخ!الكامل:الأئيرابن

صر3جالعريةاللغةادابتاربخ:زيدان

هوالأمر.486/9301سنةتوفي:ماكولاابن

بناللههبةبنعلينصرأبو،الملكسعد

فيقاضيأكانوعمهللقائموزيرآأبوهكاذ:علي

لكنهوالمحدثينالحفا!كبارمنوهو،بغداد

لفاته:مؤأهممن.واللغةالاريخفيألف

(6

75

المؤتلفعنالارتيابرفعفي:الاكمال

وهووالألقابوالكىالأصماءفيوالمخلف

تكملةاصمهذيلوله.تاريخيمعجم

.الإكمال

كتابوله.الثانيالخطيبعنهيقالوكان

،ضاعرأ،مجددأنحويأوكان"الوزراءآ

زمانهفيالبغدادينفيكانما.النقلعحيح

مصرودياروالواحلالامإلىسانر،منله

وماخراسانودخلوالجبالوالعرروالجزيرة

غلماتقتله.الآفاقفيوجالالنهروراء

.وهربوامالهوأخذوا،.بجرجا\

جدشيخناسمعت":الجوزيابنتتال

الىيخاجالعلمويقولدينهفييطعنالوماب

.79ص9جالنتظم:الجوزيابن

-185ص2!الويخاتفوات:الكتبي

186

ابوإبراهيمبنالمحنابن:هلالبنمحمد

ذيلعلى:النعمةبغرسالملقبالمابيالحن

بنئابتتاريخعلىابوهذيلهالذيوالدهتاريخ

لهوكانجريرابنتاريخعلىذيلهالذيشان

ترفي.دينارألفصينوخلفومعروتعدتة

http://www.al-maktabeh.com



المعنطقولفلسفة1:عاشرآ

السني؟للمذهبالشديدبالتعصبوحكامهاالسلجوقيةالدولةعرفت

فكرأيتتقبلتكنلمالسلجوقيةالبيئةلأنالعهدهذافيالفلسفةتعثرتلذلك

.(1)السلفيةيناقش

الفقهلرجالكانتالسيطرةفإن،العباسيةالخلافةعاصمةصعيدعلىاما

وينعتون،الإسلاميةالشريعةيخالففكركليمقتونالناسوكانوا!ديث

يجبرونالسنةأهلأننلاحظلذلك.الجوامعفيويلعنونهمبالكفرالمعتزلة

لزومعلى،المعتزليعليأباالوليدبنأحمدبناللهعبدبنأحمدبنمحمد

الاعتزالعلميدرسكانلأنهالشارعفييظهرأنيجسرلاسنةخمسينبيته

.1085/478سنةتوفي.(2)والمنطقالفلسفةوعلم

لكلام1أحدعشر:عح

التيالصداماتوأكثرالمرحلةهذهفيرائجةسوقهفكانتالكلامعلمأما

المعاليوأبو.الحنابلةوبينالأشعريةوهماتباعهبينكانت،ببغدادوقعت

تنشطأنالأمرفيوالغريب،المقتديعهدفيالكلامعلماءأبرزهوالجويني

لهمقدمهالذيالدعمإلىيعودوالسبب،الأحنافالسلاجقةأيامفيالأشعرية

.(3)الملكنظام

عيهعليمهدفيودفن1087/480سنة

دارعوفابنشارعالصابيابناتجنى.اللام

فيمجلدأربممائةمننحوأيخهاووتفكتب

ابنلهيقالخازنأبهاورتبالملمفنون

يخناليهاالعلماءوترددالعلويالأقساسي

(1)

كنيره.

،43-42ص9جالنتظم:الجرزيابن

163ص1"تخ!الكاكل:الأثيرابن

،11،12ص.نامهسياسة:المنكنظام

13

(2

(3

71

طاهر:،02ص9جمظ!ملا:الجوزيابن

.06صاللجوتيالعمرفيالعريالثمر

المعاليابويوسفابناللهعبدبنالملكعد

يخابررأهلمن:الحرمنب!مامالملقبالجويني

والدهمكاندرس.يابورترىمنتريةوجوين

درس.الكبرالحديثوسمعالفرينسننبل

المحراباليهوكانسنةثلاثيننيابورفي

الجمعة.يومالتذكيرومجلىوالخطابةوالمنبر

عالمئةثلاثنحويومكلدرسهيحفركان

نهاية=كابهصنفالأكابرمنجماعةعهوتخرج

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لفلك1حع:رشعثاني

السلجوقية،الدولةجانبمنالفلكبعلمالاهتمامالمرحلةهذهفيراج

وإنشاء،التقويمضبط،المقتديعهدفيحدثتالتيا"نجازاتأهمومن

الرصد.

جماعة،الملكونظامملكشاهالسلطانجمع،1574/467سنةففي

ذلكقبلالنيروزوكانالحملمننقطةأولالنيروزفجعلواالمنجمينأعيانمن

مبداالسلطانفعلهماالحينذلكمنذوصارالحوتنصفالشمسحلولعند

التقاودم.

سنةفيملكشاهالسلطانأنجزهاالتيالمهمةالأعمالومن:الرصد

مرتبةبلغواالذينالمنجمينمنمجموعةبهقامالذيالرصدنفسها467/0741

(؟)الخياميإبراهيمبنعمر:أبرزهمومنوالفلكالرياضياتعلومفيعالية

أنفقوقد،وغيرهمالواسطيالنجيبابنوميمونالاسفزاري)2(المظفروأبو

(1

فيبالغقدوكان.المذهبدرايةفيالمطلب

أنرأىثميخهالكيرةالكبوصنفالكلام

عنتلاميذهفنهى،أولىاللفأهلمذهب

سنةتوفي.الكلامبعلمالاشتغال

478/8509.

99-18ص9جالمننظم:الجوزيابن

ابراهمبنعمرهو:الخيامابراهيمبنعمر

فيلوتشاعر.الفتحأبواليسابوريالخيامي

عالمأكان.نيسابورأهلمنمتعرب،فارسي

له.والتاريخوالفقهواللغةوالفلكبالرياضيات

كتهمنبقيت.عريةوتصانيفعربي!ثعر

مصادراتمنلكلما!ثرح:مهارعانل

"-بلةلمقاوالجبرافيئلرسا"ومقالة،-إقليدس

الذبمقداريلمعرفةالاحتيال"و

و"الخلق،-منهمامركبجمفيوالفضة

الذروةالخيامشهرةوبلغت"-والتكيف

72

(2

شعرأنظمهاوالرباعاتالثعريةبمقطعاته

واللاتينيةالعربيةإلىوترجمتبالفارسية

والايطاليةوالألمانيةوالانكليزيةوالفرنية

فقربهأيامهفيتدرهوعرف.وغيرهاوالدانمركية

يخزلهملكاهاللطاذن!ووالرؤصاءالملوك

شابهفيخلصائهخاصةمنوكانالندماءفزلة

1129/515سنةتوفي،"الملكنظامأ

المعادلاتقصنيفحاول.منظمعقلذاكان

الحدودعددوبحبدرجاتهاوبحسبالرياعة

فيها.الني

195-499ص5جالأعلام:الزركلي

الفارصصالأدبتاريخ:شفقزادهرضا

.43صالعربعندالعلومتاريخ:فروج

اساعل،بنالمظفر:الاسفزاريالمظفرأبو

كان.مفدسفلكي:الاسفزاريحاتمابو

http://www.al-maktabeh.com



وبطلماتحيث485/5921سنةحتىالطائلةالأموالملكشاهالسلطانعليهم

.المرصد)؟(هذافيالعمل

لمقتدي1عهدفيلطب1:عشرئالث

منهالطبونالأبدانهموسلامةالناسحياةعلىبالسهرالمقتدياهتم

فيوخاصةللناسمجانأالطبيةالخدماتبتقديميأمرالخليفةوكانكبيرةعناية

.الطاعونمرضانثارأوقات

للناسخدمتهمالأطباءفيهيقدمعامرآيزاللاكان(2)العضديوالبيمارستان

أبيعليبنأحمدبنعليهوأمينآناظرأالمقتديلهوعينفئاتهممختلفعلى

.(3)المرضىمراعاةوأحسنقيامخيربواجبهفقامالكوفيبابنالمعروفالقاسم

(5)جزلةوابن(")اللههبةبنسعيدأشهرهمالأطباءمنعددالبيمارستانفيوخدم

(1

(2

وبيهماالجامإبراهيمبنلعمرمعاصرا

اللةبعلومالاشتغالعيهغلب.مناظرات

منمدةوصرت.الهندسيةوالحيلوالاثقال

"واليارالفىآبهيعرتميزانعملفيعمره

فيخيانتهظهورمنخوفأالسلطانخازنفكره

أسفأ.وماتفمرضبهذاالمظفرف!معالخزانة

فيمقدمةنهاالرياعاتفيتمالفله

1087/480شةنوفيآ-الماحة

163ص8جلأعلاما:الزركلي

.98ص01تخ!الكاكل:الأثيرابن

الثرحانجارفيالمخصرتمة:الورديابن

الجانبفيوهو.الدولةعضدالىنوب

شةنجاثمنفرغ.بغدادمنالغربي

يقصرماالألاتمنلهواعد.978/368

عنه.الرخ

-54ص4جالأعانويخات:خلكانابن

73

(3)

(4)

(5)

33ص9جالنظم:الجوزيابن

طب:الحنأبوالحينبناللههةبنسعيد

خدم.بغداداهلمنالاطلاعواسع.قيز

كتأوألفبالتهالمتظهرووالدهاللهبأمرالمقتدي

المغني""منهاوالمنطقوالفلفةال!في

"والفروقالحدود"والطبفي8الإقناع"و

الظامي"والتلخيص"الفلفةفيرسالة

يولىوكان"الرقان"و،الانانخلق"و

.العضدياليعارشانفيالمرضىمداواة

فيالامل"كتابوله495/1101سنةتوفي

."الطب

طقاتفيالأنجاءعون:أصيةأبيابن

.343-342صالأطاء

يحىعليأبوهو:المنهاجصاحبجزلةابن

كتابعاحب:الطبجزلةبنعيىابن

فيهوجمعالحروفعلىرقيالذي"المهاج"

ذلكويخروالأدولةوالمقاقيرالخائثىاسماء

رسالة-وعصأسلمثمنصرانيأكان.كيرأشئأ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بجعليأمرالمقتديكانالساريةالأمراضتنتشرعندماالحرجةالأوقاتوفي

حتىأيضآثمنبلاالأدويةلهمويقدمالبيمارستانفيالناسلكلمجانآالتطبيب

كانمنهاكبيرةأعدادآوأهلكببغدادالطاعوناشتدحين478/5851سنةفيأنه

سنةوفي.(2)والأدويةالتطبيبجانبإلىالمألللفقراء)1(يقدمالمقتدي

وأمرالمقتديفعادالموتوكثرالعراقالىجديدمنالطاعونعاد479/5861

لهم.اللازمةالأموالبتقديمأمركماالناسعلىوالأشربةالأدويةبتوزيع

خاتمة

ا

نجازلاا

صرعنا

مشافي

قتصالاا

لةالعدا

أ

لعدلوا

مرضية

منعددآبغدادمدينةفيونفذوالتدينوالشجاعةبالهمةالمقتديمتاز

وحاربالناسأخلاقحمايةعلىعملالاجتماعيالصعيدفعلى.ات

3!سأكماأماكنوعدةالشاطئيةالداربنىالعمرانيالصعيدوعلىالفساد،

الصبدوءإت.الناسعامةوحتىالسلجوقيةالدولةرجالالعمرانريع

تحقيقعلىسهركما،بالأوزانالتلاعبومنعالتجارةتشجيعحاولدي

.الناسلشكاوىيستمعوكانالأحكامفي

التدبيروحسنالحنكةمنبميزاتتمتعوافقدخدموهالذينوزراؤهما

غيركانتنهايتهمأنإلاوالعلمالأدبأهلتشجيععلىوعملواوالتدين

الحنأبيتلميذوهوالصارىعلىالردفي

فيانتفعوبهالحنبناللههةابنسعب

كثيرأاللهبأء،المقتديللاماموعنف.الطب

تقويم":كتابذلكفمن.اليهبمن

يعملهفيمااليان"منهاجوكتاب"الأبدان

"العبارةتلخيصرفيالاشارة"وكا!"الانان

والردلثرعوموافقتهألطصمدحفيورسالة

القسالياالىكهاورسالة.بهطسمنعلى

الطبعلمفيالصثاهيرمنوهوأسلملما

بيرومعارفهمحلتهأهل!يكانوعمله

أبيئهدفيوجعلهاوفاتهتيكتبهوقفأجرة

74

193/1099شهلوفى.ح!فه

-267صر6جالاعانوفيات:خلكانابن

268

صالدولمخمرتاريخ.البريابن

(9)

(2)

نألهيحقرجلجاعإذا:الاسلامفقهاءقال

.بالقوةمفهويأخذهطعامففلمعهمنيغالب

430صرأوثخالقونكاب:عمليالإء

،14،15صر9جالنظم:الجوزيابن
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منابرعلي!لهويخطبالروحيةالمقتديبسلطةيعترفملكث!اهالسلطانكان

كانالخليفةأنإلا،الرسميةالمناسباتفيالاحتراملهويقدمالسلجوقيةالدولة

علىيفرضالملكنظامكانإذبغدادمدينةداخلحتىنفوذأيمنمجردآ

ولاطلبآلهيردلاوالخليفةذاكوتثبيتالوزيرهذابخلعفيأمرهيريدماالخليفة

نأوأمرهالسلطانعليهغضبملكشاهبنتمنالمقتديزواجورغم،يخالفه

السرعة.وجهعلىبغدادمنيخرج

علىخلفائهأيديبينهزيلةلعبةالمقتديكانملكشاهوفاةوبعد

دسواوأخيرآ،بغدادإلىداخلكلويباركطالبلكلالعهديعطيفهو،السلطة

قهرمانته.طريقعنالسمله

المذهبيةبالانقساماتالمقتديعهدفيالاجتماعيةالحياةوامتازت

علىالفتوةحركةشجعبغدادداخلفيوالاضطرابالقلقمنجووسيطرالحادة

فرضالمقتديأنإلاالدينيالتناحرمجالاتعنالذمةأهلوابتعدالظهور

بارزأتطورآالعلميةالحركةعرفتالفوضىأجواءرغم.الغيارعليهم

العلومتدرسالتيالفقهيةالمدارسظهرتإذالتعليمميدانفيوخاصة

العربية.اللغةوعلوموالتفسيروالحديثالفقهمقدمتهاوفيالإسلامية

والطبوالفلكالتاريخعلوموخاصةحسنآازدهارأالعقليةالعلوموعرفت

بعدوخاصةكبيربتراجعأصيبقدوالمنطقالفلسفةعلمأنإلا،الكلاموعلم

ولاقت.الإغريقيةالفلسفةعلىالغزاليحامدأبوشنهالذيالكاسحالهجوم

السياسيبنفوذهأمدهاالذيالملكنظاممنوخاصةتشجيعأالصوفيةالحركة

."الدينعلومإحياء"بكتابهزودهاالذيحامدأبيومن

السياسيالصعيدعلىوالسلاجقةالسلاطينبينالصراعأجواءوفي

.ببغدادوالدهخلافةالمستظهرتولىالدينيالصعيدعلىالمذهبيةوالصراعات
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مةمف

عهدشهدهاالتيوالخارجيةالداخليةالأحداثأهمعلىاطلعناانبعد

.والاقتصاديوالاجتماعيالسياسيالصعيدعلىالمقتدي

مدينةعرفتهاالتيوالفكريةالعلميةالحياةجوانبأهماستعرضناأنوبعد

بالثهالمستظهرابنهعهدإلىننتقلأنالآنالطبيعيمنصار،أيامهفيبغداد

ولنحلل،خارجهافيأوبغدادداخلفيتمتالتيالتطوراتلنراقبالعباسي

علىوخاصةالعباسيةالخلافةصعيدوعلىالسلجوقيةالسلطنةصعيدعلىآثارها

.بالذاتالخلافةعاصمةمستوى

وهي:رئيسةفصولأربعةشملالبابهذا

الخلافة.ومؤسساتالمستظهر-1

الخارجية.بالقوىالمستظهرعلاقة-2

المستظهر.عهدفيالداخليةبغدادأحوال-3

المستظهر.أيامفيببغدادالعلميةالحياة-4

المستظهرحياةهيمهمةنقاطثلاثفيالبحثتركزالأولالفصلفي

عرفتهاالتيالوظائفأهمثمأصابهاالذيوالتطورالمستظهرووزارةالشخصية

زمنه.فيالعباسيةالخلافةمؤسسات
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هيرئيسةنقاطخمسالحديثتناولالثانيالفصلفي

منالمستظهروموقفمدمرةبحروبملكشاهأولادشغلالذيالصراع

الحلةبأميرحسنةعلاقةللمستظهروكانت.حياديآالصراعهذاأحداث

بالمودةتميزتالعربيالمغربفيبالمرابطينوعلاقتهمزيدبنصدقة

.والاحترام

علىالسلجوقيةوالسلطنةالعباسيةالخلافةلهاتعرضتالتيالتحدياتأما

الساحلباحتلالانتهتالتيالصليبيةالحملاتمنتارةفكانتسواءحد

السلطنةلرجالالباطنيةالحركةوجهتهاالتيالضرباتمنوطورآالسوري

.الناسنفوسفيوالخوفالرعبنشرتحتىالعباسيةوالخلافةالسلجوقية

.الأحداثتلكمنالمستظهرموقفالبحثتناولكما

مهمة.موضوعاتستةفيبغدادأحوالتناولت،الثالثالفصلفي

بالصلحتميزتالإسلاميةالمذاهبانصاربينقائمةكانتالتيالعلاقة

يقوىتنظيمهموكانالسلطةلرجالالمناهضيندورأخذواوالعيارون،والاحترام

وحسنوالحريةالاحمراممنعهدآالمستظهرأيامفيعرفواالذمةوأهل،ولثد

عامةوالسلجوقيةخاصةالبغداديةوالمرأة،بكثيرا!ابقالعهدفاقتالمعاملة

بارزآتقدمآببغدادالعمرانيةالحركةوعرفت،كثيرةميادينفيالرجلشاركت

والسلاطينالخليفةفيهشارك

علىحرصمحمدالسلطانكانوانتستقرفلمالاقتصاديةالحالةأما

.التجارةتشجيع

الفقهيةالحركةوتناولببغدادالعلميةالحياةبحثجرىالرابعالفصلفي

وعلمالتفسيرعلمعنالحديثمعالفقهيةالمدارستطورثم،رجالهاوأهم

التاريخوعلموالأدباللغةوعلومالصوفيةالحركةذكرتئم،والحديثالقراءة

فيبرزواالذينالأعلاموأهموالطبوالحسابوالفلكالكلاموعلموالفلسفة

وأهم،المجالهذافيتأئيرههووماالمستظهرمنالعلماءوموقف،ميدانكل

زمنه.فيوالفكريةالعلمةالانجازات
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لأؤلاالقضول

الخلافة!لهوسساتاللباسيالمستظه!بالة

مةمقلى

الشخصية،المستظهرحياةهيرئيسةموضوعاتثلائةالفصلهذاشمل

المستظهر.عهدفيالدولةووظائفالمستظهرووزارة

الخلافةتولىوكيفوولادتهالمستظهرنسببحثتالأولالموضوعفي

وأدبهوشعرهوسيرتهأخلاقهعننبذةذكرتثم،بهموعنايتهوأولادهوالدهبعد

حياته.انتهتوكيف

ومهماتهالوزيراختياركيفيةالبحثتناول:الوزارةموضوعفي

وعبدجهيربنالدولةعميدوهمالمستظهروزراءعنتحدثتثم،وصفاته

المطلببناللهوهبةجهيربنوعليالأصبهانيالملكوسديدالدهستانيالجليل

محمد.بنالدينونظام

مظاهرمنمظهرأوأصبحالوزيرنائبمنصبالمرحلةهذهفيوبرز

بصورةمرضيةتكنفلمالمستظهرعهدفيالوزراءنهايةأما.الوزارةتطور

عامة.

وفيالوظائفمنعددأالمستظهرأيامفيالعباسيةالخلافةأجهزةوعرفت

وتولى،القضاةقاضيووظيفة،المحددةشروطهاولهاالقضاءوظيفةمقدمتها

يفوقنفوذلبعضهمكانوالحجابالمشهورينالكتابمنعددالانشاءديوان
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وخزانة،الخليفةصلاحياتفييتدخلفكانالمخزنصاحبأما،الوزيرفوذ

،وتولىالكبارالرجالمنعددفيهعملالزماموديوان،مسؤوللهاكانلغلات

والصرامة.بالهيبةلهمالمشهودالقضاةمنعددالحسبة

صلاحياتولهالسلطانقبلمنرجاليتولاهفكانالشحنةمنصبأما

.نقباء،والعلويةالعباسيةالشريفةوللأنساب،وإداريةعسكرية

.العراقعميدوكذلكالسلطانيعينهفكانالعمارةرجلأما

1118-1لالا،1512-لا،،لمستظهر1شخصية-لأأو

المستظهرنسب-1

الأميربناللهعبدالقاسمأبواللهبأمرالمقتديبنأحمدالعباسأبوهو

أحمدالعباسأبوبالثهالقادربناللهعبدأبوجعفراللهبأمرالقائمبنمحمدالذخيرة

أبوإسحاقالمعتصمبنأبوجعفراللهعلىالمتوكلبنالموفقالأميرابوأحمدابن

أبوالمنصوربنمحمداللهأبوعبدالمهديبنهارونجعفرأبوالرشيدمحمدابن

.(؟"المطلبعبدبنالعباسابناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهعبدجعفر

المستظهرولادة-2

واحتفلت1577/470سنةشوالمنعشرتاسعالسبتيومالنورأبصر

.(2)المناسبةبهذهوشعبيأرسميأبغداد

المستظهروالدة-3

أمه.اسمحولالمؤرخينأقوالوتتضارب

مأوأمه:فيقولبكريالدبارأما(3"طقفولدأمأمهانيقولالجوزيابن

الدولةفيابهرالتاريخ:الأثيرابن(1)

41صالاتاببهة

82

ة313ص8جالفظم:الجوزىابن(2)

.81ص9جنفمهالممدر:الجوزيابن(3)
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جهتهمن.المسترشد)؟(ابنهاابنخلافةإلىوعاشت"التون"اسمهاتركيةولد

ولدأمامهإن:فيقولالكازرونياما(2)زهرةاسمهاامةأمهأن:يذكرا!قرماني

+صض.رو\ح1"ار.(3)"كلبهار"اسمها

عندتضاربفيالمؤرخونوقعولذلكنساءعدةتزوجالمقتديإن

المستظهر.والدةأسمتحديد

المستظهرأولاد-4

منصورأبوفهوالبكرولدهاما،المستظهرتزوج485/1092ظشةفي

ومن.أبيهبعدالخلافةأمرتولىالذي(4)العباسيبالثهالمسترشد،الففل

المقتفيوهومحمداللهعبدأبو،أيضأالخلافةمنصبالىوصلواالذينأولاده

.(5)العباسيبالته

فهم:أولادهبقيةأما

(9)يلعالقاسموأبو(8)العباسيطالبوأبو(7)إسحاقوأبو(6)إسماعيل

.(19)الحسنوأبو(\نصر)"وأبو

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ص2جالعيىأنفىاحوالفيالخمي!يخنار

173صالأولوآثارالدولأنجار:القرماني

215صالدولمخصر

كان.المؤمنينأير529/1341:المترشد

ياشروكانواقداموشجاعةعاليةهمةله

بمراغة.ودفنالباطنيةقتله.نجفهالحروب

.45-3ءعى09جالئظم:الجوزيبنا

.77ص9جالشتظم:الجوزيابن

ص8جالزمانمرآة:الجوزيابنشط

،7.

بالقوةموعوفأكان.1173/569:إسماعل

الخلق.وشدة

297صالتاريخمخصر:الكازرونيابن

الكازروني:ابن553/58190:إسحاقأبو
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(8

(9

(9

217صاتاربخمخصر

منشئأروى.1110.ء/4:طالبابو

.ومعروفبرلهوكانالحديث

.217صالتاريخمختصر:الكازرونيابن

.وأدبدينذاكان553/5581:القاسمأبو

217صالتاريخمختصر:الكازرونيابن

الكازروني:ابن566/01170:نصرأبو(

217صالناربخمخصر

أكبروهونزهةأمه525/13001:الحن(ابو

أخيهبمدالعهدبولايةأبوهلهخطب.أولادها

دارمنهربأخوهوليفلما.المشرشد

الخلافة.

ايهصالمحتاجالمخمر:الدبثيابن
261-128
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جمالكلفلذلك؟وتربيتهمأولادهتأديبعلىحريصأالمستظهركان

فسمي،المهمةبهذهيقومأنالمسلمةبنالرؤساءرئيسبننصراباالدولة

إلىتربيتهمأمرأوكلثم،(1)494/0011سنةتوفيأنإلىالخلافةدارأستاذ

(3)الغنائمأبوالشيخقاموفاتهوبعد،السيبي)2(الوهابعبدبنأحمدالشيخ

الناحيةمنوموجههاالأسرةشيخبأنهالمستظهروصفهالذيوهوالمهمةبهذه

الدينية.

1811-512/0941-487:المستظهرخلافة-5

،487/0941سنةمحرمشهرمنعشرالرابعالسبتيومالمقتديتوفي

منهوأخذبركيارقالسلطانالىباكرأالدولةعميدالوزيرانطلقاليومهذاوفي

فطلبالناسبينانتئ!رالارجافأنإلا،أحدبالأمريدرولمللمستظهرالبيعة

فيالبصرةبابمنمحمدبنطرادفوصل،الحضورالمناصبأربابمنالوزير

الزمرةفيالمعمرالطالبييننقيبوجاءالمصيبةشعارمظهرين،العباسيةالزمرة

دولته،أعيانأرسلبلالسلطانيحضرولمبالبكاءالناسفضج،العلوية

وجاءالمستظهر"(مبايعةفيعنهينوبكيالملكنظامبن(4)الملكتووزيره

،(6)الغزاليوالامامالشاميبكرأبوالقضاةقاضيرأسهموعلىالعلمأهل

(3

(4

.326ص01!فالكامل:الأئيرابن

وروىالحديثصمع..451/2011:اليبي

مخزنفيالنظرتولىالمقتفيالخليفةعنه

العلملأهلتعهدأالمدقةبخروكانالمترشد

والمدينة.مكةعلىوقفهمالآوخلف

319ص9جالنتظم:الجوزيابن

أحمدبنهومحمد.175/2311:ابوالقائم

سمع.العدلالخطب.المهتديمحمدابن

وصلاحجيلةهبئةذا!ثجأوكانالحديث

ابن.والصلاحبالصدقموصوفأ،فهر

.4802عى9جالشظم:لجوزيا

خميرأثريأكان:الملكنظامبنالملكعز

84

(5

(6

معروفأ،تدبيرأيحنولارأيأيميبلا

علاقهكانت.والتوانيوالعجزبالقصور

."وأشكرهاللهأحمد"

.82صطجوقآلدولةتاريخ:البداري

.82ص9جالنظم:الجرزيابن

محمدبنمحمدهو:505/1911:الغزالي

الدينزين.الاسلامحجةأحمدبنمحمدابن

فييبهنلم.اقفعيالفقيهالطوصحامدأبو

والأعولالفروعني!ص.ثلهعمرهآخر

الريامةتركثم،بغدادبنظاميةودرس

وبب!الامالىورحلونزهدوالتدرب!

علوم)حياء"كتابعنفوهناكالمقدس
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الشاشيبكرأبوما!!لاو

.العزاء

فيوجلسواالمستظهرفبايعوا،(2)عقيلوابن(؟)

عليهفصلى،المقتديتابوتخرجمحرمعشرثامنالثلاثاءيوموفي

علامتهوكانت،وشهرينسنةعشرةستالبيعةيومعمرهوكان،المتظهر

لأخذوالشام("هوكرمانالنهر)"(وراءوما(3)غزنةإلىأرسلثم"بالثهالقاهر"

البيعة.

المستظهرأخلاق-6

،للإحسانمؤثرأ،النفسسخي،الجانبلينالاخلاقكريمكان

قصدثم.الصوفيةمذبعلى"الدين

بنيوسفالىيذبأنوأرادالاسكندرية

وطهإلىفمادنعيهفبلغهمراكشصاحبتاشفين

ودازأللصريخةورباطأمدريعةوبنىطوس

فيعديدةكتولهالقرآنبحفظولاغل

المعرفة.فروعمختلف

-969ص9جالشظم:الجرزىابن

-274ص1جبالوفياتالوافي:الجفدي

276

286صالعربعدالعلومتاريخ:نروخ

بنبكرابوهو.705/1319:الثاشيبكرأبو(9)

الأعل،الاثيعمربنالحشنبنأحمد

علىوتهفقيهكان.بالمتظهريالمعروت

ابا،اليئولازمبغداددخلالإفعيمذب

الطائفةريايعةإليهانتهتخىالثرازيإسحاق

وصماه"العلماءحيةآكتابعنف.الافية

فيدرس.الستظهرللخليفةنبةالمظهري

ورعأ.وقورأمهيأكان.الظامية

-192ص4جالأعانونيت:خلكانابن

85

(2)

(3)

"4)

(5)

-86ص2.جالثافيةطبقات:الأشوي

87.

محمدبنعليهو.1119/ء13:عليابن

.عصرهوإمامدهرهنريد.الوفاءابو.عقيلابن

والفنونوالآدابالعلومدراسةفيتعمق

الفروعفيعنف.عصرهفيالمعروفة

كتاباوأضهرهاالكبيرةالكتبوالأصول

كريعأ.،زاهدأ،تقيأ،حبيأكان"الفنوذآ

-292ص9جالمظم:الجوزيابن

خراصانبينالحدوهيعطيةمديخة:غزنة

والهند.

102ص4!فالبلدانمعجم:ياقوت

جيحوننهروراءمابهيراد:النهروراءما

بخارىومنهاالهياطلةبلادوهيبخراسان

والصفد.وسمرتد

.47-45ص5جالبلدانمعجم:باقوت

وجانومكرانفارسينتقع:كرمان

.فارسبحرجنوبهاوخراسان

.454ص4جالبدانمعجم:ياقوت
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الخيرويفعلالناساصطناعيحبللظلممنكرآ،للعلممحبآ،للقرآنحافطآ

منه،تطلبمكرمةيردلاالمساعيمشكور،والمقرباتالبرأعمالإلىويسارع

قوله،إلىملتفتولا،ساعسعايةإلىمصغغيريوليهبمنالوثوقكثيروكان

.الأغراضأصحاببأقوال،عزموانحلالتلونمنهيعرفولم

غزيرفضلعلىيدلأحديخهايقاربهلاالتوقيعاتجيدالخطحسنوكان

.(1)واسعوعلم

الجورقصدعنناهيآوالانصافبالعدلمتصفآالسيرةجميلوكان

خلقهاللهحسنقد،المعشرحسن،لينآهينآ،جوادآسمحآ،والاعتساف

نقش،المحاسنلطيفالطولتامحمرةمشربأبيضوجهه،وأدبهوبرهوخلقه

سهلالهمةكبير،والصلحاءالعلماءيحب"وحدهبالتهثقتي"خاتمة
.(2)العريكة

جهيربنالدولةعميدوزيرهإلىأمورهفوض،خليفةالمستظهرأصبحيوم

محاسبة؟ولامراجعةبغيريشاءكيفبهايتصرفالمالخزائنفييدهواطلق

بالوزيرمنوطةبغدادبمدينةالأعمالتنفيذمسؤوليةأصبحتالتفويضبهذا

بالنفعتعودأعمالعلىبنفسهيشرفالمستظهركانهذارغمولكن.(3)مباشرة

أحسنمنوالكرمالتسامحفإنالخلقبحسنموصوفأكانوإذا،رعيتهعلى

صاحبقبض،1094/487سنةففي.سيرتهبهاتميزتالتيالصفات

خمسمائةعلىقيمتهاتزيدطلساءجبةعشرةأربععندهحبسمطرزعلىالمخزن

باعهاأنبعدأمرهاكتشفسنواتثلاثوبعد،المخزنإلىتعود،دينار

ولونانتظرالمسؤالمستظهرإلىالأمررفعوعندما،حاجتهبسبببثمنهاوتصرف

إذاللراعيالذنب":قالبليفعللملكنهالرجلهذايدبقطعحكمهيصدرأن

.(4)هنعبالافراجأمرثم"اختلسإذاللذئبلانعس

.81،82ص9جالفتظم:الجوزيابن(1)

215صاتاريخمخمر.الكازرونيابن(2)

86

.030صالفخري:طاطاابن(3)

.83-82صالمنتظم:الجوزيابن(4)
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المستظهرأدب-7

،جيدةأدبيةموهبةيمتلكالكريمللقرآنحفظهجانبإلىالمستظهركان

.(؟)إ.نظمآوأحسنهملسانآالناسأفصحمنكان":قائلآالكازروفيابن!صفه

:أشعارهومنبليغفصيحشاعرفهو

يداالوداعرسمعلىمددتيومآجمداماالقلبفيالجوىحرأذاب

قدداالهوىمهوىفيطرائقأرىوقدالاصطبارنهجأسلكف!كيف

وعدابمادهريوفىقدمابعدمنبهشغفتبدرالوعدأخلفقد

أبدا)2(عاينتهفلاهذابعدمنخلديفيالحبعهد(نقضكنتإن

هذهفيسائدةكانتالتيوالتصنعالتكلفلوحةيمثلالشعرمنالنوعهذا

ومنها:المستوىرفيعفهموعلىأدبينضجعلىفتدلأقوالهأما،الفترة

منبفلسهالمرءشح.جزيلئوابولآخرتهجميلذكرلدنياهالمرءذخائر

ينتجئدالداعلىالصبر.ثمالآصفاتلضنواالأكارمشيممنلبذلا.نفسهدناءة

فييظهروربحهاتخسرلاالعاملبضاعة.الوسائلأنفعالسائلأدب.الفوائد

.المحشر)3(

عنمحمد)4(قعطيناصورةبنهندوسعدأبيالملكزينالىرسالفأما

نصأما.والسجعالتكلفعليهاغلبوقدالكتابةصناعةمنتمكنهمدى

فهو:الرسالة

ماالارتقاءشريفمنالملكزينيالك،الرحيمالرحمناللهبسم"

-315صريخاترمخصر:الكازرونيابن(9)

239صالبايمةالدولة:خيفةحن

صرالعمروجريدةالقمريدةخر:الاعبهاني(2)

072عرالمبىكالذهبخلاصة:الأربلي(3)

216صرالتاريخمخمر:الكازرونيابن

87

ملكاه*محمداللطاذديوانمتوفي(4)

شةفيكاميارالأمرقله،اللجوقي

الطعنيكركاذإذال!لطاذبأمر1112/506

الخيفة.وعلىعليه

صرالعصربدةوجرالقصرخريدة:الأعبهاني

28
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يقتفيفهوالاخلاصخبايامنأبديتهوماوالأولىالعاقبةفيالحسنىإلىيزلفك

والثقةالأياممرورعلىيبقىمستدامولائكإلىوالسكونالاختصاصعطايا

منكنقنعفماوالأواخيالأسبابهذهومععوالعامالخاعندمشتهرةبطاعتك

حكمهظهرقدأمرالغياثيةالسيرةعلىالشفقةأنيعلمواللهوالتراخيبالإغفال

ياعقيدتكخلوصمعمقنعالإشارةهذهوفي"نمثمعمرألهانبه"قيلوقدوتم

الذكروجميلوالثوابالأجربينيجمعبمابالمذاكرةأجدروأنتالملكزين

."الثوابحسنعندهواللهالمستطاب

المستظهروفاة-8

السادسةالخميسليلةوتوفييومآعشرثلاثةفمرضالتراقيعلةبهبدأت

وأربعينإحدىحياتهمدةوكانت1118/512سنةالآخرربيعمنوالعشرين

عثروأحدأشهروثلاثةسنةوعشرينأربعآوخلافته،أياموسبعةأشهروستةسنة

بالتهالمسترشدالإمامعليهوصلىالسيبيوابنعقيلبنأبوالوفاءغسلهثم،يومآ

.(1)رمضانفيأخرتخ!ثمالدارفيودفن

القائمبعدهتوفيارسلانألبالسلطانتوفيلماأنهالإتفاقغريبومن

توفيولما،اللهبأمرالمقتديبعدهتوفي،ملكشاهالسلطانتوفيولما،اللهبأمر

.المستظهر)2(بعدهتوفيمحمدالسلطان

لمعستظهر1عهدفيرة1لوز1-ثانيا

مرتالتيوالاقتصاديةالسياسيةبالظروفكبيرحدإلىالوزيرمنصبتأثر

للسلطانوزيروجودعلىترتبلقد.العباسيةوالخلافةالسلجوقيةالدولةفيها

نفوذأأكثرالسلطانوزيروكانبينهمااحتكاكحدوث،للخليفةووزيرالسلجوقي

جهرأنالسلجوقيالسلطانوزيرنفوذمنوبلغ،الخليفةوزيرمنوسلطة

المستظهرمنضعفوهذا،وعزلهتعيينهفييتدخلوأخذالخليفةلوزيربعدائه

03"صر9جالمظم:الجوزيابن(1)

88

.535ص01جالكاكل.الأليرابن(2)
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وزيرالملكنظامبنالملكمؤيدبعث،1099/493سنةففي.!فسه

عزليطلبباللةالمستظهرالخليفةإلىملكشاهبنمحمدالسلجوقيالسلطان

.أراد)؟(مالهفتمجهيربنالدولةعميدوزيره

للوزارةالمرشحللشخصمعرففعلىبناءوزيرهيختاررهظ!ملاوكان

وبناء،المنصبلهذاكفايتهتئبتللدولةخدماتمنقدمهلمانتيجةفيهوثقته

منصبإسنادعلىالخليفةرأياستقروإذا،السلجوقيانسلطانمنلترثيح

المقرراليوموفيالخلافةدارإلىباستدعائهأمرمعينشخصإلىالوزارة

قاضيمثلالدولةرجالكبارومعهالمرشحالشخصيحضرالتعييناحراسم

الخليفةفيبلغالخلافةداروحاجبالإنشاءوكاتبالمخزنوصاحبالقضاة

جبةوتشملالوزارةخلععليهويخلعلهوزيرآباختيارهمشافهةللوزارةالمرشح

دارمنالوزيريركبثم،بالوزارةالعهدإليهويسلمونرسآومركبآوسيفأوعمامة

يجلسوعندماالدولةرجالكباروبينهميديهبينوالناسالوزارةمقرإلىالخلافة

بقراءةالحفلويختتمبالوزارةلهالخليفةعهدالانشاءكاتبيقرأالوزارةدستفي

.(2)مدائحمنالمناسبةهذهفيالشعراءنظمهماوإثادالقرآنمنتيسرما

ولقبهومرتبهالوزيرمهمة

رئيسة:أعمالأربعةتشملالورديابنيعرضهاكماالوزيرمهمةإن

.(الرعية)أوليائهمنالملكعنالدفاع-

.الأعداءمنالمملكةعنوالدفاع-

.الأكفاءمننفسهعنالوزيرودفاع-

.واحتلالخوفمنالرعيةعنوالدفاع-

299-398ص01جالكامل.الأثيرابن(1)

العبايةالدولةفيالوزارةنظام:الزهراني

120-191ص

89

149ص9جالتظم:الجوزيابن(2)

الباجةالدولةفيالوزارةنظام:الزهراني

127-261ص
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دفععلىوالإقدامالمنافعاجتلابعلىالإقدام:الوزيرصفاتومن

أنعليهكماالأعداءوغلبةوالزمانوالسلطاناللهمنحذرأيكونأنوعليهالمضار

.(؟)والأفعالوالأقوالالأمواليشملوالعدلوالاحسانبالعدليتصف

فيدينارألفمائةبلغفقدالمستظهرأيامفيالعباسيالوزيرمرتبأما

الهباتجانبإلى،السنةفيدي!نارآلافعشرةيتقاضىالوزيرونائبالسنة

.(2)السلطانمنأوالخليفةمنعليهايحصلالتيوالإقطاعات

بأبيلقبالمطلببناللههبة،متعددةبألقابيلقبالخليفةوزيروكان

توالى،وقدكبيرأبهةللوزارةالمستظهرأيامفييكنلمالعموموعلى(3)المعالي

المنصب:هذاعلى

493/1099جهيربنمحمدبنمحمدبنمحمدالدولةعميدالوزير-1

أربابوسائرالسلطانمنالمستظهرللإمامالبيعةأخذتولىالذيهو

ووضعكلهاالأمورإليهفوضثم،الممديأبيهبعدلهوزيرأواستمرالدولة

بتصرفه.الخزائن

وصادرالسلطانوزيرمنبضغطالمستظهرعزله1099/493سنةوفي

ساءالرؤزعيمأخوتهوعلىعليهوقبضدينارالفوعشرينخمسةالبالغة(مواله

دارفيمحبوسأوتوفيبالكافيالملقبجهيربنالبركاتوأبيالقاسمأبي

.(4)الخلافة

الدهستانيمحمدبنالجليلعبدالمحاسنأبوالأعزالوزير-2

495/1101

الدين.نظامولقبهبركيارقالسلطاناستوزره

،123عرالوزارةتوايخن:الورديابن(1)

14،161ء،1210

عرالبا!ةالدولةفيالوزارةنظام.الزهراني(2)

130

اللجوتي.الممرفيالحكمنظام:أمن(3)

215صبغدادسومرمجلة

.82ص9جالنظم:الجوزيابن(4)
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منهالمستظهرفقربهالخليفةديوانعمارةجدد،494/0110سنةوفي

.(1)إليهطلبهالسلطانلأنطويلأعندهيلبثولمالوزارةخلععليهوخلع

حسنالصدرواسعكريمأالدهستانيكان:فيقولالأثيرابنيمدحه

.التجار)2(معالمعاملةحسنوكانالعمارةكثيرا!لق

عنه:يقول،مخالفرأىفيهفلهالبنداريأما

أخرجانإلىشرهتفاقمبلمشهودالكفايةفييومولامحموداثرلهيكنلم

تطلولم،الباعطويلاليدمستطيلالظلمفيوكان،الاقطاعفيالناسأملاك

.(3)أصفهانبابعلىباطنيبطنهبقرفإنهأيامه

الأصبهانيالرزاقعبدبنالمعاليأبوالملكسديد-3

حواليفيهاوخدم1151/495سنةرمضانفيالمستظهروزارةتولى

.شهورعشرة

حينالخليفةحضرةإلىاستدعيلماإنهالتاريخفيالهمذانيابنذكر

الموصلاياابنالرؤساءتاجفقالالحصرغلبهالوزارةخلععليهأفيضت

للخليفة:

أوزعنيرث!تعالىاللهقالكما:ويقوليخدمالرزاقعبدبنالمفضل

:بأصفهانبيتينلهتد!ثنأثم.(نعمتكاشكرأن

الحدثانهفوراتتشتموالاجذلانوكلهمللوزيرقل

(")والصبيانالنسوانبهايلهولعبةعليأبيبعدالملك

وحبسالملكسديدعلىقبضرجبمنتصففي،1102/496سنة

الخلافة،ديوانبقواعدجهلهعزلهوسببجميلأمحبسهوكانالخلافةدارفي

021ص9جالنظم:الجوزيابن(1)

.336ص01بئالكامل(3)

91

.87صسلجوقالدولةتاريخ(3)

131ص9جالمظم:الجوزيابن(4)
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أمينعادوبعده،القواعدهذهلهموليسالسلاطينأعمالفيعمرهقضىفإنه

.الديوانفيالنظرالىالموصلايابنالدولة

وعظالىوششمعجهيربنالدولةعميددارفييسكنكانيسجنأنوقبل

ومنها:الناسأناشيدوإلىالغزنويعيسىالمؤيد

روحكفاحفظاللجعميقبحراوخضتسدتالملكسديد

فتوحكالدنيافيالصدقلسانواجعلالخيراتمعالموأحيي

جموحكأوالسلامةفيمروحكفأسرجمعتبرالماضيوفي

بعدولوشفتاهاحترقتالسلطانمرقةمنشربمنالملكسديدقالثم

:وقرأالدارإلىأشارثمزمان

بهم!فعلناكيفلكموتبينأنفسهمظلمواالذينمساكنفيوسكنتم،

منأطلقثم497/0311سنة(؟"أيامبعدفقبفعليه(45آية-)براهيمسورة)

علىالإشرافسلمهالذيبركيارقإلىثمالدولةسيفالىوهربالاعتقال

.(2"ممالكه

جهير:بنمحمدبنمحمدبنعليالرؤساءزعيمالديننظام-4

558/1114

متوليأالمقتديأياموبعضالقائمأيامفيكانبالزعيمويلقبالقاسمأبو

سنينثلاثالأولىالوزارةفيفبقينوبتينللمستظهرووزرالزمامديوانكتابة

إلىالزعيموأعيدعزلثمالمطلببنأبوالمعاليبعدهووليوأيامأأشهروخمسة

الولاياتفيوتدرجتوفيأنإلىأشهروخمسةسنينخمسفيهافبقيالوزارة

وحسنالرأيوجودةوالرزانةبالحلممعروفأوكانسنةخمسينوالمراتب

.التدبير"3(

.363-362ص01جالكامل:الأئيرابن(9)

.377صنفهالمصدر:الأثيرابن(2)
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.182ص9جالثطم:الجوزيابن(3)
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503/1159:المطلببنمحمدبناللههبةالمعاليأبو-5

سنةالمستظهراستدعىجهيربنعليالقاسمأبيعزلبعد

وتقدمعليهبالتعويلوشافههالخلافةدارإلىاللههبةالمعاليأبا،006/5011

منوهوعهدهرضوانبنأبوالحسينوقرأالديوانالىوخرجعليهالخلعدافاضة

نفسه.رضوانابنانشاء

الوزيرعلىالمستظهريةالخلعجددتا157/551سنةمحرمأولوفي

إلأمعهيصلولمقدرهرفعبماوشافههالخليفةإلىووصلاللههبةالمعاليأبي

فيعزلهإلىاضطرالخليفةأنإلأ،(؟)المخزنصاحبالحمينبنأبوالقاسم

عليهوشرطئانيهمرةالوزارةإلىأعادهالذيالسلطانمنبضغطالسنةنفس

.(2)الذمةأهلمنأحدأيستعمللاوانالسيرةوحسنالعدلتحقيقمنهاشروطآ

ديوانيتولىالوزارةقبلوكانالعباسيةالدولةكفاةمنكافيأرجلأكان

:قالأصحابهبعضعنهحدث.الزمام

مضطربمفكرآفرأيتهديوانصاحبوهوالوزارةقبلإليهيومآدخلت

الخاليةالسنةفيالمستظهرإلىأنهيتقدكنت:فقالالسببعنفسألتهالخاطر

حصلقدوقلتللحاصلوتثميريللارتفاعوضبطيالبلادعمارةفياجتهادي

ألفعشرونيحصلالمستقبلةالسنةوفي،(3)ركألفعشرإثناالسنةهذهفي

وقلت:فسررتثيابهمنليءوشرفنيعليويثنييشكرنيجوابهفخرج،كر

فيوطاقتيبجهديوانبعثتللعمارةهمتيجردتثم،الاجتهادثمرةهذه

وجرتكثيرشيءالارتفاعمنفتلف(4)قئبانفجرأنفاتفقالمستقبلعمارة

الخاليةالسنةارتفاععننقصبحيثالارتفاعخفوقاقتفتأخرىأحوال

كميةلهوذكرتالارتفاعبخفوقفيهاأعرفهالخليفةإلىمطالعةفكتبت،جملة

941،515ص9جالنتظم:لجوزيابنا(1)

.454ص01جالكاكل:الأثيرابن(2)
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تاويتالعراقفياليابةللموادقياص:كر(3)

.(كزيمر!يقامرس)للحمارحملات

سد.:ثق(4)
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سألنيإن:نفسيفيوقلتالارتفاعنقيصةفيالسببلهأشرحولمالحاصل

منبشيءوشرفنيعليويثنييشكرنياليجوابهفخرجلهشرحتهالسببعن

حالةفيمعهحاليهذاويلاهيانفسيفيفقلت،الخاليةالسنةفيفعلكماثيابه

لاأنهعلىيدلوهذاالمتناقضتينالحالتينعلىشكرنيوقدوالتقصيرالاجتهاد

أعدائيمنإليهتريبهومنبعضأنيؤمننيفما،ويفعلةيقولهمافييفكر

يوافقبمايتقدمبلالقضيةيتأملفلالهلاكيسببآيكونماأمريفيعليهيعرض

وأزلتسليتهححىبرحتوماتحذرماويقيكاللهيعينكلهفقلت.العدوغرض

.وأخيارهم)1(وأفاضلهمالوزراءعلماءمنالمعاليأبو.وكانغمه

المستظهرتغيرمنخائففهو،مصيرهعلىقلقآالمطلببناللههبةكان

خلالمناكثفالوزيرهذالأن؟لهالمنافسينأعدائهأحددسيسةلقاءعليه

.الوزراءمنسبقهمنمعذلكحدثوقدتقلبهإمكانيةبالخليفةاحتكاكه

135/1911الدولةربيب:محمدبنالحسينمنصورأبوالديننظام-6

في.جهير)2(بنعليوفاةبعدالمستظهروزارةتولى1113/507سنة

يسيطرونالمناصبأربابوكانمحمدالسلطانوزارةمنصبشغرالأثناءهذه

طلبللسلطانحسنوا،عيشهمعليهمينغصوزيريأتيلاوحتىالأمورعلى

بهوسدأصفهانبغدادإلىمنالدولةربيبفاستدعيالخلافةدارتربيةمنوزير

علىدتهالحمد"علامتهوكانتالمريضةالدولةبتلكلائقآوكانالمكان

.(3)"النعم

المستظهرعهدفيالوزارةنواب-7

وألفالسلجوقيالعهدفيواضحبشكل"الوزيرنائب"منصبظهر

وفي،العهدذلكفيالوزارةتطورمظاهرمنمظهرأاصبححيثوجودهالناس

103-030"الفخري:الطقطقينىأ(1)

175!"9جالنظم.الجرريابن(2)
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الكبرىالدولةوظائفضمنثابتمنصبهذهالوزارةلنيابةيكنلما!قيقة

النقباءونقيبالقضاةوقاضيالمخزنوصاحبالانشاءوكاتبالوزيركمنصب

نائبتعيينإلىيعمدالعباسيالخليفةوكانمؤقتأمنصبأكانوإنماذلكإلىوما

حتىالوزراءأحدعزلتليالتيالفتراتفيوخاصة،محددةفتراتفيللوزير

ماسرعانجديدوزيراختيارتمفإذا،والماليةالاداريةالديوانأعمالتتعطللا

.الوزير)؟(نائبيعزل

الديوانموظفيكبارمنيكونأنالوزارةنيابةيتولىمنفييراعىكان

عهدفيالوزارةنيابةتولىمنأشهرومن،الأساسيعملهإلىإضافةوذلك

المستظهر:

03/49711مورويابنالحسنبنالعلاءسعدأبو-أ

وخادمهاويمينهاالدولة(مينوهوالمستظهريةالدولةفيالانشاءكاتبكان

فييستشيرهكانكماالوزارةفينائبأوجعلهتربهالذيالمستظهربثقةفازلذلك

.(2)رأيهلسدادالأمورمنكئير

513/1911الدامغائيبنعليالحسنأبوالقضاةقاضي-ب

وكان،عليهوخلعالقضاةقضاء،المستظهرولاه1095/488سنة

الأيامفيالوزارةفيناب.والحكامالأمراءإلىالخليفةرسائليحمل

ولابالحقثب!ئتيكان،وعفافمروءةذامتدينأكانوالمسترشديةالمستظهرية

يأخذولا،بالنفسوالاعتدادالكبرياءمنشيءفيهكانإنهإلأأحدشفاعةيقبل

.(3)أحكامهفيحنيفةأبيبرأيإلأ

ومعاقبتهمالوزراءتأديب-8

المسؤوليةأربابومحاسبةالعدلإشاعةعلىحريصأكانالمستظهرإن

149ص9جالنظم:الجوزيابن(1)

العمرصوجريدةالقمريدةخر:الاعهاني(2)
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اليه.المقربينأتربمنكانواولوأعمالهتصريففييشاركونهالذين

عليالقاسمأبيالوزيربعزلأمرهالخليفةأصدر،005/6011سنةففي

فإنالحلةفيالدولةسيفإلىلجوئهورغمبهاوقعانحرافاتبسببجهيرابن

قدجهيربننصرأبووالدهكانالتيالعامةبابفيدارهبنقضأمرالمستظهر

الضعفاءممتلكاتعلىتعدىقدكانجهيربننصرأباأنبالذكروالجدير،نجاها

.الدار)9(هذهشادحين

محمدالدولةعميدعلىبالقبضالمستظهرأمر،11../494سنةوفي

.(2)قتلهثمأموألهوصادرجهيرابن

حمايةعلىالمستظهر:حرص،الأولىناحيتينإلىترمزالعقوباتهذه

علاقةتميزكانتالتيالثقة:أزمةوالثانية،الوزراءتعدياتمنالناسمصالح

بوزرائه.الخليفة

د9د!ببلممستظهر1عهدفيلوظائف1ثالث!-

المهمةالوظائفمنمجموعةالمستظهرأيامفيالعباسيةالخلافةعرفت

مقدمتها:فيويأتي

المستظهرعهدفيالقضاءوظيفة

القضاءشروط

الأحكامصاحبأوردهاكماوهيالقاضيشروطالفقهاءحدد

شرائط:سبعفيهكملتلمنإلاالقضاءتقليديجوزلا،السلطانية

السمعفيوالسلامةوالعدالةوالإسلاموالحريةوالعقلوالبلوغالذكورة

949صر9جالنظم:الجوزيابن(9)

ابنشط-438ص01جالكاكل:الأيرابن
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.187ص8جالزمانمرآة:الجوزي

.139صدثقتاريخنييل،:القلانيابن(2)
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يفتيأنلهيجوزوعندهاالاجتهادأهلمنيكونحمىوالعلموادمر

-.(9).
ا!!

وكناية:صريحةبالفاظفتنعقدالقضاءولايةأصا

."واستنبتكواستخلقكوقلدتكوليتكقد"ألفاظاربعةفالصريح

ورددتعليكوعولتعليكاعتمدتقد"ألفاظسبعةفهيالكنايةأما

.(2)"إليكواسندتإليكووكلتإليكوفوضتإليكوجعلتإليك

فيالنظرفيقلدالعملخصوصفيالنظرعامالقاضييكونأنويجوز

صحتهافيعلىحنبلبنأحمدالإمامنصوقدالبدمنمحلةفيالأحكامجميع

.(3)مخصوصمكان

أبيمذهبوفقأحكامهيصدربأنملزمأالقاضيأصبحالمستظهرعهدفي

.(")المذهبهذايعتنقونالسلجوقيةالدولةرجاللأنحنيفة

مرتبتين:إلىالقضاءمنصبوانقسم

.القضاةقاضيمرتبة:الأولىالمرتبة

هم:المستظهرعهدفيالمنصبهذاشغلواالذينالقضاةإن

488/9510الثاميمحمدبكرأبو-1

عهدفيوجيزةؤفترةالمقتديعهدفيالقضاةقاضيمنصبتولى

نأورفضالأحكامفيالدقةوتحرىوالنزاهةوالزهدبالعدلامتازوقدالمستظهر

.بالقضاء)5(يرتزق

-60صاللطايةالأحكام:الفراءيعلىابي(1)

46صنفسهالمصدر:الفراءيعلىأبي(2)

68صنفهالمصدر:الفراءيعلىأبي(3)
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245ص8جالمنتظم:الجوزيابن(4)
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513/1911الدامغانيمحمدبنعليالحسنابو-2

وكذلكالقضاةقضاءالمستظهروولاهوالمقتديللقائمالقضاءولي

العلماءعلىينشعليكان،الخليفةحتىقضائهفييحابيلاكان،المسترشد

عشرينالقضاءفيبقي،الأعاجمويقربحنيفةلأبيويتعصبلهالمعاصرين

.(1"اوأيامأأشهروخمسةسنة

هم:الوظيفةهذهشغلمنوأشهر:القضاةمرتبةوالثانية

518/1124:الدامغانيمحمدبناللهعبدجعفرابو-1

إلىبغدادأعلىومنالطاقوباببالرصافةالقضاءأبوالحسنأخوهولاه

رتب51106/50سنةوفي.(2)شهادتهقبلأنبعدالبلادمنوغيرهاالموصل

النظرأيضأ"3(وتولىالطيلسانخلععليهوخلعالدولةبمهذبولقبللبابحاجبأ

بالرياسةعبقأالأخلاقسلسجليلأشيخأوكان،الحدودو)قامةالمظالمفي

.("الحديثسمعكما.الأولالطرازمنالناسحوائجقضاءالىمتطلعأ

450/1110:السيبياللههبةبنالوهابعبدالفرجأبو:القا!ي-2

القضاءولايةإليهوردالقضاةبشرفولقبعليهخلع1095/488سنة

بالحريم.

المعاليأبوحاكمهامرضحينالأزجبابقضاءولي494/5110سنة

الخليفةولدمؤدبوهو،المخرميسعدأبوالفرجأبيعننابثم،عزيزي

455/1110سنةتوفيالمقتفي

527/1132:الرطبيالعباسأبوالقاضي-3

ابنالعباسأبوابراهيمبنمخلدبناللهعبيدبنسلامةبنأحمدهو

-208ص9جالنتظم:الجوزيابن(9)

212.

.83ص9جنفهالمصدر:الجوزيابن(2)
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الكرخي.الرطبي

الحديث،وسمعالصباغبننصروأبيالشيرازيإسحاقابيعلىتفقه

بنسعدابنعزلبعدالحسبةتولى1107/501سنة،الخليفةمنتريبآ!ان

الحلواني.

البابحاجبجانبإلىالنوبيببابالقضاءتولى016/5111سنةوفي

.(؟)جميلةخلعةذلكبعدعليهوخلع

494/0011:الملكعبدبنعزيزالقضي-4

فيأشعريأ،الفروعفيشافعيأكان،الجيليالمعاليأبومنصور

الأزجبابمنالحنابلةوبينبينهوكان،الأزجببابحاكمآوكان،الأصول

.كثيرآ)2(بموتهفرحواماتلماولهذا،كبيرشنان

135/1911المخرميسعدأبو-5

وجمعودرسوأفتىوالفقهالحديثسمع،الحسينبنعليبنالمبارك

فيونابالدامغانيالحسنأبيعندشهدمثلهاجمعإلىأحديسبقهلمكثيرةكتبآ

شديدالطريقةجميل،السيرةحسنوكانوالهرويالسيبيعنالقضاء

ووكل117/5111سنةالقضاءعنعزلثمالأزجببابمدرسةبنى.الأقضية

بنأحمدجانب!إلىدفنماتولما،التربوقوفحسابعلىالديوانفيبه

.(3)حنبل

575/1311:الأنباريمنمورابو-6

الفراءبنيعلىأبيعلىوتفقهالحديث،سمععليبنمحمدبنعلي

أبيعندوشهدالمهدقيوجامعالمنصوروجامعالقصرجامعفيووعظوأفتى

،87،021ص9جالهنتظم:الجوزيابن(1)

.31ص01!ف.167،184
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.(1)الطاقبابقضاءووليالدامغانياللهعبد

المستظهركتاب

لمنإلاالخلفاءيسندهالاالتيالعاليةالمناصبأحدهوالإنشاءديوان

إذاالوزارةإلىمقدمةكانتكما،الأمورمعالجةعلىوالقدرةالكفايةفيهمأنسوا

الأدبفياطلاعبعدلهتكونأنللكاتببدولاالخليفةبرضاصاحبهاظفرما

الرسميةالرسائليحررالذيهولأنهالخطوحسنالانشاءفنفيوقدرة

والسياسية.

المستظهر:كتابوأشهر

موصلايابنوهببنالحسنبنالعلاءسعدأبوالدولةأمين-

497/0311.

.(2)498/4511الموصلايانصرأبوساءالرؤتاجأختهوابن-

الخط.بجودةالمشهورالكاتبالخازنعليبنالحسنالفوارسأبو-

.(3)258/5011سنةتوفي

12/50611رضوانبنالحسينأبوالأجل-

بعدالمستظهريةالدولةفيالانشاءديواناستلمالدولةبنظاميلقبكان

مف:الألغازفيشعرله.والبرالصدقةكثيرصالحأخيرأكان،الموصلاياابن

اللغاتمنتبينلغةولالفظبغيرهلموقائلة

("القناةعلىاللواءخفقكماحينايخفقنعذباتهاترى

نباتبذيليسمنهجنابأترعىالقلبسوادمحلتها

176ص9جالنظم:الجوزيابن(1)

والدينيالاصالإصلامقاريخ:حن(2)

.43،صوالاتجماعيوائقاني

خريدة.30،صالارويةانظم:المالح
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133صالعصروجريدةالقصر

.474ص01جالكاكل:الاثيرابن(3)

العصرصوجريدةالقصرخريدة:الاصهاني(4)

134-136

http://www.al-maktabeh.com



(1)والضالللضيفليلأتوقدهاالعربعادةومن،الناروهي

المستظهرحجاب

الخليفةلقاءعنالناسمغفيوزادواالحاجبالعباسيونالخلفاءاتخذ

فيوخاصةالعباسيةالدولةعصرفيالحاجبمرتبةعلتوقدالهامةالأمورفيإلأ

دونبالأموريستبدوقد،الدولةأمورمنكثيرفييستشارفأصبحالمستظهرأدام

.(2)ريالوز

فييستقبلهمالمقربونالاجتماعيةمنزلتهمحسبالرعيةيستقبلوالخليفة

وأشهر.الحاجبعليهيشيركماالعامةبابفيالناسوعامةالخاصةباب

المستظهر:حجاب

535/1135:المردوسيابن-1

عندحاجبآكان،اللهعبدأبيبنأبوالفتحالمردوسينزارأبيبنعليابن

.وتزهد)3(الصوفولبسلباسهوغيرفيهكانماتركثمالمستظهر

الدامغاني:اللهعبدجعفرأبو-2

وخلع،الدولةمهذبولقب،1156/505سنةالمستظهرحجبةتولى

.(")الطيلسانعليه

المؤيديالعزابو-3

البابحجبةعنالدامغانيجعفرأباالمستظهرعزل1107/501سنة

.(5)يديالمؤالعزأبامكانهوولى

172ص9جالنتظم:الجوزيابن1)

والثقافيالاسيالاسلامتاريخ:حن(2)

.335صوالاتجماعيوالديني

307صالاسلايمةالظم:الصالح
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المستظهرعندالمخزنصاحب

فيالمنصبهذاتولىمنوأشهر،الخليفةماليةعلىيشرفالذيوهو

المستظهر:عهد

505/9111الحصينبنالقاسمأبو-1

تمكنبالثهالمستظهرالخليفةمخزنصاحب،الواحدعبدبنالحسنهو

لمالوظائفلأن،دونهفماالوزيرمنويعزليوليوكان،كبيرأتمكنأالدولةمن

لقوةوخاضعأشائعأأمرأالواجباتفيالتداخلكانبلالمعالممحددةتكن

بالخليفة.وصلتهنفسهالموظف

جهيربنعليأالقاسمأباوزيرهالمستظهرعزل،01106/50سنةففي

الحصين.بنالقاسمأبيمنبايعازذلككلدارهنقضثم

ابانةهناكعليهوخلعالحجرةبابالىالخليفةاستدعاهذلكبعدثم

لمنزلته.ورفعألمحله

بنمحمدبناللههبةالمعاليأبيالوزيرعلىالمستظهرخلعويوم

صاحبالحصينبنالقاسمأبوالاا.لخليفةمقامالىمعهيصللمالمطلب

وحمله91107/50سنةمحمدالسلطانعليهقبضنفوذهاشتدولماالمخزن

.(2)هناكوتوفيبكنجة"؟(القلعةالى

512/1811:أحمدبنيومف-2

يوفيلاوكان،للمستظهرالمخزنصاحبكان،الخرزيطاهرابو

عليهقبضثممديدةأقرهخليفةصارفلما،عهدوهووليالتعظيمحقالمسترشد

وأهلارانبلادقصةوهيعظمةمدية:كنجة(1)

لرتاننواحيمنوكجةنجزةيمونهاالادب

.وأصبهاننات!زرخبين

.482ص4خابلدانمعجم:باتوت

102

،491،051ص9جمظ!ملا:الجوزيابن(2)

168

الباصالعمرفيالعراقتاريخ:فهد

.029صالانجر
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.(؟،كلهأنبعدأموالهجميعوصادر

المستظهرعهدفيالخزينةأموالا!ناف

التالية:المواردالخليفةخزانةفيتصب

له.موروثةأموالمنمأخوذةوهيالمستغلات-1

الذمة.أهلعلىالمفروضةالجزية-2

.وارثلهاليسأموالوهي،التركاتأموال-3

.العراقارضمنالمأخوذةالخراجأموال-4

الأموالمصارف

التالية:المصارففيالأموالهذهوتنفق

ضروبمنعليهمأفاضليقدالاسلامجندمنالمرتزقةكفاية-1

.الأيامكرعلىذكرهيخلدماوالانعامالتشريفات

الشريعة.بعلومالقائمينالمسلمينوفقهاءالدينعلماءكفاية-2

قدراكتسابعنالحالضرورةبهمقصرتالذينالخلقمحتاجيإلى-3

الكفاية.

والمساجدوالقناطرالرباطاتعمارةمنالعامةالمصالحفي-4

منبالتعاهدملحوظةمعمورةإلاأيامهفيالمواضعهذهترىفلاوالمدارس

.(2)اهلوالمتكلفينالقؤام

المستظهرعندالغلاتخزانة

:الشأنهذافيعملمنأشهر

203عر9جالنظم.الجوزقيابن(1)

103

019-189عرالاطةفضانح.الغزالي(2)
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488/1095الباقلاويالحسنبناحمد

وكتبهالكثيرالحديثسمع،الباقلاويالفضلأبوخيرونبنأحمدابن

أبيعندوشهدالثقاتمنوكان،الخطيببكرأبوعنهروى،حسنةمعرفةبهوله

عنهمدالغلاتخزانةعلىالإشرافوليثملهأمينأصارثمالدامغانياللهعبد

.(1المستظهر

الزمامديوان

:الديوانهذافيعملواالذينأهم

الا!بافيبنغالبأبوالرؤساءتاج-1

فيالديوانهذاعنونابالمستظهريةالأيامبعضفيالزمامبديوانكان

ا)طرقوكتابالحسابوجماعة،الكتابةعلمفيتصنيفوله،المقتديأيام

لابنيمعاصرأكان،484/1099سنةأسلم.طريقتهعلىالحسابيكتبون

.(2"النصارىتذليلمنلينجوالاسلاماعتناقإلىواضطرالموصلايا

487/1594موصلايابنالحسينأبو-2

ببغداد"3(الزمامديوانفيكاتبأكان

1128/522:صدقةبنعليالحسنأبو-3

وفي،الدولةعميدولقبعليهوخلع056/5011سنةالديوانهذاتولى

ارتقىثمملكشاهبنمحمدالسلطانمنبامربغدادعمارةتولى035/0911سنة

.ودهاء)4(ورأيوفضلأدبذاوكانالمسترشدوزارةفتولىالحالبه

.87ص9جالمنتظم:الجوزيابن(1)

149ص21خوالنهايةالداية:كيرابن

العصرصوجريدةالقصريدةخر:الاصبهاني(2)

135

الاسلامبعدانصرايخةشعراء:شبخرلوص

291ص

104

.041ص1"خالكاكل:الاثيرابن(3)

.051،631ص9جالمظم:الجوزيبنا(4)

ص4جالذبشذرات:الحنليالعماد

66.
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المستظهرفي-عهدا!سبة

فعله؟ظهرإذاالمنكرعنونهيتركهظهراذابالمعروفأمرهيالحسبة

أنالمحتسبشروطومن،المظالموأحكامالقضاءاحكامبينواسطةوهي

الظاهرةبالمنكراتوعلمالدينفيوخشونةوصرامةرايذاعدلأخبيرأيكون

.(9)المالبيتمنيقبضهعليهابمرتبمأجوروهو

فمنهم:المستظهرعهدفيالمحتسببمهمةقامواالذينالقضاةأما

الحلواني:بنسعدأبو-1

11107/55سنةمنهاعزلهثمبغدادحشةالمستظهرولاه

أئمةمنكان،سعدبنالبزارالحلوانيالحسنبنعليبنيحىهو

ثمبغدادحسبةولي"المذهبفي"التلويحسماهكتابآصنف،الشافعيةالفقهاء

الخاقانالىالمسترشدأرسلهالحديثوسمعبالنظاميةالتدريسووليعنهاعزل

هناكفتوفي،الخلععليهليفيضالنهروراءماصاحبسليمانبنمحمد

.بسمرقند)2(

ابنالعباسأبوابراهيمبنمخلدبناللهعبيدبنسلامةبنأحمد-2

527/1132الكرخيالرطبي

الى1101/495سنةالخليفةأرسله،المستظهر)3(عندالحسبةتولى

ولاهقدالامامأنالناسوليعلممواقفهجميعفيمعهليكونمحمدالسلطان

.(4)بابهوراءماجميع

الاحكام:الفراءالحينبنمحمديملىأبو(1)

285-284عراللطاية

.328صالاسلاميةالظم:الصالح

157ص9جالفتظمالجوزيابن(2)

105

223"وو4جالافبةطبقات:المكي

13عر01حالنظم:الجوزي!ا(3)

131عر9جنفهالمصدرالجوزيابن(4)
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494/0011:المباركبنمحمد-3

للقرآنحافظأكان،المحتسبالقاضيالخرقيحفمبنأبوعمرابن

يخافونهالمتعيشونوكان،وسبعينثلاثسنةالحسبةولي،حسبتهفيصارمأ

وتهددهممئزربغيرلص%دلامنأحدأيمكنواأنالحماماتقوامومنع

.(1بالاشهار)

494/5011:الصباغبنمنصورابو-4

قاضيعندوشهدوالفقهالحديثسمع،الواحدعبدبنمحمدبنأحمد

القاضيعنالكرخبربعالقضاءفيينوبوكانالدامغانياللهعبدأبيالقضاة

الفقهفيفاضلأوكان،الغربيبالجانبالحسبةوولي،الدامغانيمحمدأبي

.الصلاةويكثرالدهريصوموكان

الشحنةمنصب

يتمتعوهو،السلطانقبلمنصاحبهاويعينجديدةسلجوقيةوظيفةهي

أمنهاعلىوالمحافظةالمدينةادارةعنولمسؤوهووإداريةعسكريةبسلطات

والقوىالخليفةتحركاتويراقبالنظامعلىالخارجينويلاحقواستقرارها

.ببغداد"2(الأخرى

كانمنوممهم،تعسفيةبأعمالويقومحدهيتجاوزالشحنةكانماوكثيرأ

.والاقتصاد"3(العمرانبتطويريهتم

سلطانضدسلطانمساندةفييتدخلالشحنةكانالأحيانبعضوفي

فأمر،امتيازاتهفيالمقتديالخليفةشاركأنالشحنةنفوذمنوبلغ؟آخر

.129ص9جالمتظم:الجوزيابن(1)

،36،38ص9جالشتظم:الجوزيابن(2)

43،44،77،125.

،337،338ص01خالكامل:الاثيرابن

106

533،735.

.396ص01نح!الكامل:الاليرابن(3)

.242ص1جالاعانويخات:خلكانابن
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علىالخليفةاحتجاجمنبالرغمالصلواتأوقاتفيبابهعلىالطبولضرب

.(1)ذلك

هم:المستظهرعهدفيالمنصبهذاشغلواالذينالأتراكأهمإن

49/9915!:كوهرائينالدولةسعد-1

اللهبأمرالقائمالىبرسالةملكشاهالدولةجلالأرسله،الأتراكالخدممن

إليهجعلقدوكان،واسطملكشاهوأقطعهالدولةجلالعهدوأعطاهلهنجلس

.عادلأ)2(لينأوكانواسعةدنيانالبغدادشحنكية

516/2211:ارثقبنايلغازيالأمير-2

تتشأمراءمنكان،ماردينصاحبالتركمانيالديننجماكسبابن

كان،ميافارقينوعلىتتشأولادموتبعدحلبعلىواستولىالشابمصاحب

1101/495سنةبغدادشحنةتولى،العطاء)3(كثيرالغزوكثيرشجاعافارسأ

الىأدىممامحمدللسلطانمواليأوكان،عسكرهظلمبسببفيهافتنلهوجرت

الأرواحفيخسائرالىأدتبركيارقأتباعوبينبينهمعاركوقوع

.(،)والممتلكات

519/2511البرسقيسنقرأق-3

(")الموصلصاحبالدينسيفالدولةقسيمالملقبالغازيسعيدابو

سنةبغدادشحنكيةمحمدالسلطانولاه،النواحيوتلك(6)والرحبة

498/4115

289ص01خالكاكل:الاثيرابن(1)

116ص9جالنظم:الجوزيابن(2)

.36ص4جعرمنخبرفيالبر:الذهبي(3)

،337،338ص01جالكاكل:الائيرابن(4)

.6،357ء355،3

157

خراصانومفتاحالعراقبابهي:الموصل(5)

.أذربيجانالىيقصدومنها

223ص9جالبلدانمعجم:ياقوت

منمرحلةعلىالقادسةبحذاءترية.الرجة(6)

مكة.ارادواإذاالحجاجيارعلىالكوفة

.33ص3جالبدانمعجم:ياقوت
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بأمر!منخرجبالاممودودالأميرقتلحين1113/507سنةوفي

قتله،السلجوقيةكبارمنوهوحلبعنالفرنجودفعالموصلفملكالسلطان

.(1)العهدوحسنوالدينبالخيرموصوفأوكانالموصلجامعمقصورةفيالباطنية

540/1145:اللهعبدبنبهروز-4

ولي،الدينبمجاهدسلقبكان،الأبيفالغيائيالخادمالحسنأبو

عقيلابنوكان،ببغدادالبثقوسدالسلطانداروعمرسنةوثلاثيننيفأالعراق

والرجالالنساءالسفينةفييجتمعأنمنعفانهبهروزتناقضمثلمارأيت:يقول

.الماخورفيبينهموجمع

المصالحعملفيهمةصاحبكان،دجلةشاطىءعلىرباطهفيدفن

والمراجعةوالمطاولةوالانفاقاتالبذولفيالصدرواسع،البلادوعمارةالجليلة

.(2)الغرضعليهامتنعإذا

المستظهرعهدفيالأنسابذويعلىالنقابةولاية

يكافئهملامنولايةعنالشريفةالانسابذويصيانةعلىموضوعةوهي

أمضى.فيهموأمرهأرضىعليهمليكونالشرففييساويهمولاالنسبفي

تخير،نقيبأالعباسيينوعلىنقبيآالطالبيينعلىيوليأنالخليفةأرادواذا

والسياسةالرياسةشروطليجمع،رأيأواجزلهمفضلأوأكثرهمبيتأأجلهممنهم

.(3)أمرهوتنفيذطاعفالىفيسرعوا

المستظهر:عهدفيالمنصبهذاتولواالذينالنقباءوأشهر

1097/491:العباسييننقيبمحمدبنطراد-1

بالبصرةالعباسييننقابةوليوالفقهاءالمحدئينجميعمجلسهيحضركان

.396ص01خالكامل:الاثيرابن(1)

242ص1جالاعانويخات:خلكانابن

\؟7ص01جالمنتظم:الجوزيابن(2)

108

214ص7جالاعيانويخات:خلكانابن

الأحكام:الفراءالحينبنمحمديعلىابو(3)

.09صاللطايخة
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رتبةالناسوسادالملوكالىالعزيزالديوانمنوترسلبغدادإلىانتقلشم

.(1)ورأيأ

490/1096:الطالبييننقيبمحمدبنالمعمر-2

أبوابنهوفاتهبعدمكانهوتولى،أشهروثلاثةسنةوثلاثيناثنتينالنقابةولي

.(2)الفخرينذيبالرضىولقبحيدرةالفتوح

155/0711:المعمربنحيدرة-3

متثاغلأعفيفأكان،الطالبييننقيب،العلويأبوالفتوحاللهعبدابن

وثلاثةسنةعشرةاثنتاالنقابةفيولايتهمدة.الصورةمليحالأدبغزيربالعلوم

.المعمر)3(بنعليأبوالحسنأخوهبعدهتولى،أشهر

1143/538:طرادبنعلي-4

ولاه،القهم!مأباويكنىالزينبيتمامأبيبنعليبنمحمدابن

ئم،ابيهولايةوهيالفخرينذاالرضاولقبهعليهوخلعالنقباءنقابةالمستظهر

قتلوبعدالأعاجملقتالالمستريثدمعخرج،والمقتفيللمسترشدوزر

.(")السلطانالىمنههربثملهووزربالمقتفيأشارالمسترشد

ودهاءرأيذاالنظردقيقالغوربعيدالسؤددكامل.نبيلأمهيبأصدرأكان

.(5)اموإقد

المستظهرعهدفيالعمارةصاحب

هذايتولىوكان،العمرانيةالمشاريععلىالإشرافبالعمارةيقصد

المستظهر:عهدفيومنهمالسلجوقيةالدولةفيالكبارالرجالأحدالمنصب

601ص9جالنظم:الجوزيابن(؟)

401ص9جنفهالممدر:الجوزيابن(2)

159-158ص9جالنظم:زيالبابن(3)

901ص01جنفهالمصدر:الجوزيابن(4)

ص4جالذبشذرات:الحبليالعماد(5)

117

109
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البلخي:الحسنبنمحمد-1

.ببغداد)؟(العمارةأمر498/4011سنةمحمدالسلطانإليهفوض

045/5411:الخادموزبهر-2

ببغدادالمملكةدارعمارةمحمدالسلطاناليهفوض250/5811سنةفي

وبنىالأسعارفرخصتالقناطروعمرالسوانيفحفربالعراقالأعمالوملاحظة

.(2)النظاميةمنتريبأللصوفيةرباطأ

522/1128:!دقةبنعليابوالدولةعميد-3

عنقضاعةابنعزلبغدادمحمدالسلطاندخلعندما09/55319سنة

السيرةحسنكان،عليأبوصدقةبنالدولةعميدمكانهوولىبغدادعمارة

تولى،حسنشعرولهلهممكرمأالعلملأهلمحبأ،متواضعأالطريقةجميل

.المسترشد)3(وزارة

العميد

،السلطانقبلمنيعين،السلاجقةزمنفيعرفتالتيالمناصبمن

تصريففيالشحنةمعيتحاونوقد،اداريةووظيفتهالعراقكلعلىيشرف

ومن،بغدادمدينةفيمقرة،والاضطراباتالفوضىأيامفيوخاصةالأمور

.(4)وحاشيتهالخليفةومراقبةالأموالوجبايةالبلادعمارةمهامه

هم:المستظهرأيامفيالمنصبهذاتولىمنوأهم

143ص9جالثطم:الجوزيابن(9)

159ص9جالمنتظم:الجوزيابن(2)

ابن-963ص9جالشنظم:الجوزىابن(3)

.36ءص01خالكامل:الائير

110

الحكمونظمابجةالجاة:الخالديفاضل(4)

.254صالعراقفي

اللجوقي.العصرفيالحكمنظام:امين

.221صبغدادصمرمجلة
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الجوزتاني:محمدالعميد-1

فيمتشددأ،حنيفةأبيلمذهبمتعصبأكان،والأصلالمولدخرساني

.والدهاء"1(بالمكريمتاز،الناسمعاملة

الدهستاني:المجدابوالمهذبالعميد-2

عليهقبضبركيارقالسلطانقبلمن495/1011سنةبغدادإلىجاءحين

.محمد)2(للسلطانالمواليايلغازيالأمير

الدهستاني:محمدبنعليبنالجليلعبدالمحاسنأبوالعميد-3

سنةمعركةفيمحمدالسلطانأسرهأنوبعدبركيارقوزارةتولى

.بغداد)3(علىعميدأجعله،1099/493

خاتمة

كان؟الحسنةوالأخلاقالحميدةالصفاتمنبمجموعةالمستظهرتمتع

وهذاالعلماءيقربوكان،الظلمويكرهوالجودالاحسانويؤثرالعدليحب

وعنده،للقرآنحافظأوكان،الأمامالىالعلميةالحركةدفعفيساهمالأمر

وشعرية.أدبيةموهبة

تصريففيوالمعرفةالخبرةأهلمنوزرائهاختيارعلىالمستظهرحرص

المستظهروكان،أخفقمنومنهمعملهفينجاحأحققمنفمنهمالناسأمور

تحديأيشكلكانالأمروهذا؟وعزلهموزرائهاختيارفيالسلطانلرغبةيخضع

الضغوطبسببللعقوبةتعرضواالمستظهروزراءوأكثر،العباسيالخليفة"رادة

الوزيرناثبمنصبظهورالوزارةمنصبفيالبارزةالتطوراتومن،السلجوقية

أصيل.وزيرمنخلوهحالفيالديوانأمريتولىكانالذي

.97صطجوقآلدولةتاريخ:الاصفهاني(1)

.135ص01جالكامل:الاثيرابن(2)

113-211ص9جمظ!ملا:الجوزيابن(3)

295-429ص01جالكامل:الاثيرابن
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الحكممننوعإلىتشيرالخلافةأجهزةشهدتهاالتيالعديدةالوظائفإن

والسهرالناسأمورتصريففيالاشقلالمننوعوالىبغدادمدينةداخلالذاتي

يشرفنفسهالوقتفيكانالسلجوقيالسلطانلكن،وراحتهمأمنهمعدى

كانااللذينوالعميدالشحنةخلالمنالخليفةأعمالويراقبالأحداثسيرعلى

.وكبيرةصغيرةكلفييتدخلان
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القضئلأإفاقي

الخاوجية!وقلاب!هظتسملالحلاقة

مقدمة

والوظائفوزارتهوأوضاعالشخصيةالمستظهرأحوالعلىتعرفناانبعد

موقفدراسةإلىالآنننتقل،ببغدادالخلافةأجهزةعرفثهاالتي

مدينةفيآثارهاوتركت،عهدهفيبرزتالتيالسياسيةالقوىمنالمستظهر

عامة.الاسلاميالعالموفي،خاصةبغداد

رئيسة:نقاطخمسإلىالبحثتقسيمتموقد

السلاجقة.بسلاطينالمستظهرعلاقة-

.الحلة*بأميرالمستظهرعلاقة-

بالمرابطين.المستظهرعلاقة-

الصليبية.الحملاتمنالمستظهرموقف-

الباطنية.الحركةمنالمستظهرموقف-

ورثةبيناشدهعلىالصراعكانوقتفيالخلافةأمرالمستظهرتولى

الحروبتلكعننتجوقد،السلجوقيالعرشعلىالسيطرةأجلمنملكشاه

الأوبئة.وكثرتالجوعانتشرحتىالسلجوقيةالبلدانفيودمارخراب

وقدلبغدادفاتحكلوششقبلالحروبتلكعلىيتفرجالمستظهركان

امتازتملكشاهبنمحمدبالسلطانعلاقتهانإلاالسلاطينأذىمنكثيرأصابه
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.والازدهارالاستقرارمنبفترةتنعمبغدادجعلمماالمتبادلينوالاحترامبالمودة

بنصدقةكانوانالمتبادلةبالثقةتمتازكانتالحلةباميرالمستظهروعلاقة

ناحتى،بلدهفيداخليباستقلالتمتعفانهللمستظهرولاءهأعطىقدمزيد

الداخلية.الأزماتأوقاتفييستنجدهكانالخليفة

الديخيولاءهمأعلنوافقدالعربيالمغربحكمواالذينالمرابطونأما

بينوقامت،المستظهرمنالعهدتاشفينبنيوسفوطلبالعباسيةللخلافة

ببغدادالمستظهرلمركزقوةأعطىالأمروهذاطيبةوثقافيةروحيةعلاقاتالطرفين

وخارجها.

بيتعلىوسيطرواالسوريالساحلباحتلالالصليبيونقاموحين

وقفهالذيالضعيفالموقفبسببالناسنفوسفيالغضبانتشر،المقدس

السلاجقة.وسلاطينالمستظهر

السلجوقيةللدولةوعقائديأعسكريأتحديأشكلتفقدالباطنيةالحركةأما

والمستظهرعسكريأالباطنيةعلىبالقضاءتكفلوافالسلاجقة؟العباسيةوللخلافة

.والبرهانبالحجةويدحضهاالباطنيةعقيدةعلىفكريأيردأنالغزاليمنطلب

معفملمستظهر1وموقفلمسلاجقة1سلاطين1عصر-لأ1ؤ

هوواحدلسلطانتخضعالمقتديعهدفيالسلجوقيةالدولةكانت

الىالتركبلادأقصىمنلهوخطبوامتدادهاقوتهاقمةالىوصلتحيثملكشاه

.(؟"اليمنبلادأقصى

حول،الأربعةأولادهبينالمريرالصراعمنمرحلةبدأتوفاتهوبعد

الصراعهذامآسيفياسهمارسلانألببنتتشأخاهأنكماالسلطنةعرش

علىلهوخطب،(2)السلجوقيالعرشبوراثةالأحقنفسهيرىلأنه،ومحنه

.70ص9جالنظم:الجوزيابن(1)
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.(9)وبغدادوالفراتالشاممنابر

فيالحكممقاليدعلىالسيطرةأجلمنيتصارعونكانواالذينأولادهأما

.ومحمود)5(وسنجر)8(ومحمد)3((2"بركياروق:فهمالسلجوقيةالدولة

(1

(2

118ص2جحلبتاريخ:العديمابن

الخلافةجمعالمفيالانافةمآثر:القلقندي

13-92ص3

4011-498/9401-487:بركياروق

سنةملكاهبنبركيارقالسلطانتوفي

باللبأصبهانمرضقدوكان498/1094

ولدهعلىخلعمرضهاشتدفلماوالبواجر

منجماعةوأحفرايازالأيمروعلىملكشاه

فيعهدهوليابنهجعلقدانهوأعلمهمالامراء

أتابكه.ايازالأميروجعلالملطة

المنيةوافتهحينبغدادإلىطريقهفيوكان

بركيارقتوفيولعا.ابمهانالىجندهبهفعاد

اسموتوعومدة،صةوعرينخمأعمرهكان

أشهر،واربعةشةعرةاثنتيعيهاللطنة

يهزمولموضدةرخاءبينالأحوالبهواختلفت

تدأمراؤهوكان،واحدةمرةيخرحروبهفي

لهخطبمتىوكان،الواقعللاختلاتبهطمعوا

يحبونه،ذلكمعأهلهاوكانالغلاءوقعيغداد

المداراةكثيرعاتلابمورأكريمأحليصأوكان

المقوبة.فييالغلاالقدرةحسن

.381-380ص01!فالكامل:الائيرابن

سلاطناضقىكان:تفيقولالموفيأما

.ونازعاتحروبأكانتايامهوكل،اللاجقة

ص1جمال!الادولناربخ:الصوفي

طلى:.الاداؤوسوءبالفادبصفهوطلى

.461صالمربتاريخ

الدولةبداتايامهوبي،للربملازمأكانكما

العربتاريخ:حتي.بالانحلالاللجوية
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(3

.576-575ص2جالمطول

تاريخ.الصانبعثرةالخضريد!حمواتهمه

،31ص(المباجةالدولة)الارويةالامم

الله،علىاعنمادي8عارةنوفبعهوكان

الرورصوآيةالمدورراحة:الراوندي

214.

-498:ملكثاهبنمحمدالسلطان

1997-1104/511

ألببنملكاهبنمحمدشجاعأبوهو

منوصنجرهو،الدينيخاثالملف،ارسلان

اللجوتيةالملوكرجلكان،واحدةام

الحنة،واليرةالجعيلةالآثارولهوفحلهم

للطائفةوالحربوالايامبالفقراءوالر

الرعة.امورفيوالنظرالملحدة

-79ص5جاياعانوفيات:خلكانابن

72.

واربعةسنةوثلائينشعأوفاتهحينعمرهكان

لاماوالأخطا.الشاقمنلقي.أباموشةأشهر

لهع!فتبركيارقأخوهتوفيفلمالهحد

هث!ويجوكثرتهيةوعظمت،اللطنة

وأمواله.

وشةفةعرةائتاعيهالناساجتمع

العكوساطلق،شجاعأعادلأوكان،أشهر

له.دانتالتيايدجمغفيوالضرائب

.527-525ص01جالكامل:الاثيرابن

أطراتفيالاصلامنثرعلىحريمأوكان

،بحرالخزرضواطىءوعلى،السلجوقيةالبلاد

الئغوربعضاهاليإلىبهابثالتيةلا!رلاو

=،والياميالدينياتمامهعلىتدلهناك
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السلاجقةوسلاطينالمستظهربينقائمةكانتالتيالحسنةالعلاقةورغم

بغدادمدينةونشؤإدارةولوفيالاستقلالمننوعأيتحقيقمنيتمكنلمفإنه

البيتبوحدةعصفتالتيالعنيفةالنزاعاتأماممتفرجآوقفأنهكماالداخلية

،والسيادةالقوةمنشيئألنفسهيحققكيالسانحةالفرصةينتهزولمالسلجوقي

487/9094سنةففي.ملكثماهبنمحمدالسلطانعهدفيقويتهيبتهأنإلا

عميدفركبببغدادبركيارقالسلطانكانالمستظهرإلىالخلافةأمرأسندحين

وعمل،التوجدعقدةيققلمنواكرامهوحبه

للدولةالطوةلارجاعجهدهفيماكل

جراءمنبهاحلالذيالضمفبعداللجوقية

.والحروبالانقسامات

ص1جالاصلامدرلتاريخ:الصفدي

906

فيمملكتهكباراختيارفيموفقأيكنلمأنهإلا

فيالاضطراباتفكثرتالمهمةالاعمال

.البلاد

الاسلايةصالدولةقاريخ:شتجفكا

341.

فيممارشهمنامراءهويمنعالظلميكرهكان

الاسلايةالأممقاريخ:الخضري.الرعية

.433ص(الباجةالدولة)

أنصارأحدلهدسهبماتولعله

الخاشين.

الاسلاميةصالثعوبتاريخ:بروكلمان

141

."بالتهاشفت،عبارةتوقيعهوكان

الرورصوآيةالصدورراحة:الراوندي

234.

1957/552:ملكاهبنسجر4)

فيبجارولدأحمدواسمهالحارثأبوهو

واربعوسبعينتعنةرجبفيالجزيرةبلاد

يلادولأالرومغزوإلىأبوهتوجهحينمائة

قدوكانمروواقوطنخراسانوسكنالخزر

علىمحمداللطانأخيهمعبغدادالىدخل

قائلا:هوفحكىبالتهالمتظهرالمؤمنينأب

فافتتحالسلطانأناأنيظنيديهبينوقفنالما

هوالملطانمولاناياوقلتفخدمتصيكلامه

وجعلنياللطةإليهففوضأخيإلىواشرت

اللطانتوفيفلما.بلفظهبعدهالعهدولي

فيأمرهواشقامباللطانسنجرلقبمحمد

بالرعة،رفيقأكريمأمهيأوكان،الحكم

سريرعلىفجلسزمانهفيآفةالبلادوكانت

ملكفيتجلهاوكاننةوأربعيناحدىالملك

مناحديملكولمسنةحرينمننحوأوسلطنة

علىلهوخطبالمدةهذهوالسلاطينالخلفاء

البيعنالحديثوروىالاسلامفابراكثر

وسل.عليهاللهصلى

178ص01جالشتظم:الجوزيابن

487/9410:ملكاهبنمحموداللطان(5)

بيهوانفقتالملكلهعقدتتدامهكانت

بلدهولزمفكرهبركبارققانله،الأموال

بالتربةفدفنبغدادالىوحملبهافماتأعبهان

واظرفهموجهاالناسأحنمنكان،النظامية

انحلخاتونتركانأمهماتتوحين،ضكلأ

.عقدهونرطنظامه

948ص2خوانهايةالداية:كنيرابن
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http://www.al-maktabeh.com



والتقليدالخلعالمستظهرارسلكما(9)للخليفةالبيعةمنهوأخذإليهباكرأاررولة

.(2"إليهبدوره

الخلافةعاصمةعلىسيطرتهيفرض(نتتشالدولةتاجأرادجديدومن

آبقبنيوسفالأمير488/5951سنةأرسللذلكالمستظهرمنالبيعةوسأخذ

وحملواالناسلهفاستعدنهبهاوأرادفدخلهابغدادإلىشحنة(3)التركماني

التيالمعركةأخبارأخوهإليهحملمخططهبتنفيذيبدأأنوقبلوتحارسواالسلاح

عندئذ.وهزيمتهتتشمقتلإلىوأدتوبركيارقتتشبين(4)الريقربجرت

.(5)بلحإلىراحلأفتركهاشرهمنبغدادخلصت

،ارسلانألببنتتىالدولةتاجعمهقتلبعديستريحبركيارقكادوما

علىسيطرالذيمحمدالسلطانأخوههوومراسأصلابةأشدمنافسلهبرزحتى

اللدودالعدوالملكنظاماللهعبيد(7)الملكيدمؤلهوزيرأواتخذأزان"6(بلاد

(4

(5

.82ص9جمظ!ملا:الجوزيابن

229ص09!فالكامل:الأثيرابن

489/9609:التركمانيآبقبنيوسف

فحاول،قبلهمنلبغدادشحنةتث!أرسله

فييقفانالحلةصاحبمزيدبن!دقة

ولكن،نههاارادبغداددخلوعندما،وجهه

حب،إلىفانحبتئ!موتخبرفاجأه

دوالأحداثصاحبوهوالمجنتلهوهناك

.كيرونتباعأ

.442،552عى01جالكامل:الأئيربنا

كئيرة،البلادأمهاتمنثهورةمدينة:الري

طريقعلىالحاجمحطوهيوالجراتالفواكه

لابوروبينبيها،الجبلبلادوتمبةالابلة

وحرونسبعةقزولن!الىفرمخأو!ونمائة

فرسخأ.

\؟6صابلدانمعجم:يقاوت

542-442ص01جالكاكل:الأثيرابن

(6

(7

117

.ويلغانوشمكوروبرذعةكنجةتمل:أران

136ص1جالبلدانمعجم:ياقوت

الملك:نظامبناللهعبيدالملكمؤيد

1100/494.

بلغتيعارفأ،والقلمللسيفمصرفأكان

الملكنظاماولادفييكنولم.والعجمالعرب

الظمفيبليغأ،العمراوحدوكان،فهاكفى

سةوزارتهتولىحينبركيارقأمورنظم،والنثر

علىدئه"الحمدعلاتكانت،1094/487

ثم،لركيارقالنصروحققتث!،قاتلنممه

وتقربمحمداللطانالىوخرجوحب!اعتقل

علىملكاهبنمحمدوشجعوزيرهوجعلهت

أصفهانوأخذأخيهعلىفخرجاللطةطلب

وخقها.زبيدةالخاتونعلىوقبض

بينوقعةجرت1100/494سنةوفي

وقل.الملكيدمؤفيهاأسروبركيارقمحمد

كانأنهالاالأمراءمعالشرةسيءنحيلأكان

الملك.أمراصلاحفيوالحيلالمكركنير

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وضربلنفسهوخطب1098/492سنةساطانآنفسهاعلنثم،لبركيارق

البلادوحدةمزقت،الأخوينبينالمعاركمنمرحلةبدأتوهكذا،بالطبل

وقد،والخرابالدمارفيهاحلأنبعدوخيراتهااقتصادهاعلىوأتتالسلجوقية

حكمهيكسبحتىمتسلطكلمقصدلأنهاالنكباتهذهمننصيبهابغدادنالت

العامة.أمامالشرعيةصفة

سعداليهسارالنظاميةإليهوأجتمعت،محمدالسلطانأمراشتدولما

بهواجتمع،بركيارقالسلطانمناستوحثىأنبعدبغدادمنكوهرائينالدولة

خطبةبقطعالخليفةخاطبثم،بغدادإلىوعادعليه)9(وخلعقممدينةفي

مناقشة،بغيرأرادماإلىالمستظهرفأجابهمحمدللسلطانوالخطبةبركيارق

.(2)والدينالدنياغياثلقبالسلطانعلىوأطلق

لذلكمحمدللسلطانولاءهأعطىبلدكلمنينتقمانبركيارقأراد

سنةبغدادالىسيرهاثناءوالحلةواسطنهبفيالعنانلعسكرهأطلق

.النهروانإلىهربالذيكوهرائينالدولةسعديؤدبكي493/0991

سارعوالخليفة،جديدمنبركيارقللسلطانالخطبةعادتوهكذا

والنساءالاطفالوفرحالاستقبالبمراسميقومكيالدولةعميدوزيرهنجارسل

.وسلاحخيلعلىتشملهديةالخليفةإليهأنفذكمابقدومه

الخليفةاستفزازعلىأقدمفقدبركيارقبهاأحيطالتيالحفاوةورغم

القبضفألقىالمستظهريةالخلعحاملأالدولةعميدإليهوصلحينوذلكواهانته

أيابمفيوالموصلوالجزيرةبكرديارمنو(بوههوجمعهاالتيبالأموالمطالبأعليه

كتاباالسلطانإلىكتبالخليفةإلىالخبروصلوحين،ملكثاهالدولةجلال

-83صملجوقآلدولةتاريخ:البنداري

129ص9جالمظم.الجوزيابن

عدمقديةاماكنفيهاايرانيةمدية:قم(1)

العة.
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ابن-091ص9جالثظم:الجرزيابن(2)

.289-288ص09!فالكامل:ثيرالأ
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فيه:وقالوالغلظةوالتهديدبالعتبشحونأ

المتقدمينالآباءمنالسالففوحقالفلتاتمقابلةعنامساكنايغركفلا"

."لنفعلنموفورأوبالحباء!ثاكرأيعادأنفيقصرلئنالسماءربجكم

الدولةعميدسراحأطلقوتشددهالخليفةغضببركيارقرأىحينوهكذا

.دينار"؟(ألفوستينمئةمنهاخذأنبمد

السلطانبينعنيفةمعركةاندلعت1099/493سنةرجبشهروفي

بركيارقهزيمةعنأسفرت(2)همذانمنمقربةعلىمحمدوالسلطانبركيارق

.محدودأنصرأعليهوحققسنجرأخيهمعذلكبعدالتقىالذي

بنعليبنالجليلعبدالمحاسنأباالأعزمحمدالسلطانأرسلثم

الخطبةاليهيعيدأنالمستظهرمنوطلب،بغدادإلىعميدأالدهستانيمحمد

.أراد)3(ماإلىفأجابه

جهير،بنيعلىحانقأكانمحمدالسلطانوزيرالدولةيدمؤانويبدو

الدولةعميدوزيرهيعزلحتىبالخليفةيتصلأنالمحاسنأباالعميدأمرلذلك

وسجنالأمرالخليفةونفذ.دينارألفوعشرينخمسةبلغتالتيأموالهويأخذ

وفاته.حتىالخلافةبدارجهيرابن

يستبدالذيالسلطانوزيرمنحتىالأوامريتلقىالمستظهركانوهكذا

.الصغيرةواعمالهاالخلافةبشؤون

فحينبركيارقنفسفيوالاحترامالتقديرمننوعأيللمستظهريكنلم

إليهواسندالدهستانيمحمدبنالجليلعبدالمحاسنابيعلىالمستظهرخلع

الوزيرإلىكتابأبركيارقأرسل،494/5110سنةصفرفيوزارتهمنصب

219-111ص9جالنظم:الجوزقيابن(1)

192-293صر01خالكاكل:الأئيرابن

ايرانبلادمنوهيبالجالمدينةأبمرةهمذاد(2)

.البوم
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014صءتخ!البلدانمعجم.ياقوت

،131-319ص9جالنظم:الجرزيابن(3)

395-429صر01جالكامل:الأئيرابن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.(1)الخليفةديوانتاركآالآخرةجمادىفيذلكإلىفسارعإليهيستدعيه

بركيارقالسلطانعسكرويلتقي494/0110سنةالصراعويشتد

يدمؤوزيرهويقعمحمدالسلطانوينهزم(2)خوزستانمنطقةفيمحمدوالسلطان

.بيدهبركيارقويقتلهالأسرفيالملك

سنجرأخيهمعصلحآعقدمحمدبالسلطانحلتالتيالهزيمةأثرعلي

كلحتىسيطرتهماتحتوقعتالتيالبلادمعوخرباهادامغانإلىسويآوسارا

.بعضآ)3(بعضهمالناسوأكلالأصقاعتلكفيوالجوعالغلاء

محمدالسلطانلأخيهولاءهاأعطتالتيبغدادإلىدخلفقدبركيارقأما

ابنهبعدهدخلثملاستقبالهالموكبفيالموصلايابنالدولةامينالخليفةفأرسل

بغدادمنابرعلىالخطبةوصارت،المناصبأهلواستقبلهبركيارقبنملكشاه

للسلطانمنبرآالخليفةبعثالسنةهذهمنالاضحىيوموفي،الثانيةللمرةله

مريضآ،بركيارقوكان،للنحروحربةللأضحيةوجملأالمملكةدارفيفنصب

لهيدفعانالمستظهرعلىنرضفإنهالسلطانلاقاهالذيالتكريمهذاكلورغم

بركيارقعسكريكتفولم،عسكرهعلىيصرفهالكيدينار)"(آلافخمسة

.(5)ضررهموعمالناسأموالإلىأيديهممدوابلبذلك

بركيارقعسكرإزعاجمنيعانونبغدادأهاليفيهكانالذيالوقتفي

الغربيالجانبإلىبركيارقوانحازسنجروأخوهمحمدالسلطانإليهموصل

إلىبركيارقانسحبثم،دجلةجانبيعلىالطرفينبيناشتباكاتجرتحيث

سعدبداروسنجرالمملكةبدارمحمدالسلطانونزلعسكرهنهبهاالتيواسط

399-298ص10جالكاكل:الأثيرابى(1)

،114ص9جالمنتظم:الجوزيابن

120

وواسطوالبصرةفارسبينتقع:خرزستان(2)

.أصبهانوجبال

404ص2خالبلدانمعجم:ياقوت

123ص9جالنظم:الجرزقيابن(3)

120

503عر01!فالكامل:الأثيرابن

منأخذبركيارقأنفيقواىالقلقديأما(4)

.دينارألفخمينالمتظهر

-12ص3جالخلافةمعالمفيالأنانةمآثر

13.

421-231ص9جالنظم:الجوزيابن(5)

.730ص01نح!الكاكل:الأليرابن

http://www.al-maktabeh.com



بركيارقخطبةقطعتالآخرةجمادىمنوالعشرينالخامسوفي،الدولة

توقيعأأخرجفقدالمستظهراماخيرأبهالناسواستبشرمحمدللسلطانوخطب

علىويثنيمعهومنبركيارقسيرةسوءمنالامتعاضيتضمنمحمدطع!لطان

سنجر.وأخيهمحمد

علىلهويدعوعليهويخلعفاتحكليستقبلالمستظهرفانوهكذا

.المنابر)؟(

ويحسنمنهيتقربأنالمستظهرأرادبغدادفيمحمدالسلطانمكثوعندما

القضيبيدهوفيالمحمديةالبردةكتفهوعلىسنجرولأخيهلهفجلسبهعلاقته

وقرأبالتطاوعوأمرهماالخلععليهماخلعالاستقبالمراسمجرتانوبعد

الكريمة:الآيةعليهما

(201آية-عمرانآلسورة)(تفرقواولاجميعأاللهبحبلواعتصموا!

بعزمالأنباءوردتحتىبغدادمنوأخوهمحمدالسلطانخرجأنوما

وأمر،مناصرتهوتررمحمدالسلطانالخليفةفاستدعىإليهاالعودةعلىبركيارق

السفن.وجمعوالاستعدادبالاحتراز

علىالأخوينبينالصلحوقع495/1011سنةمنالأولربيعشهروفي

واقتسموانوبثلاثلهيضربوانمحمدوالملكبركيارقالسلطانيكونان

.الوفاء)2(بصدقلصاحبهمنهماواحدكلوحلف،بينهماالبلاد

كانمحمدالسلطانلأنكئيرأتطللمالفريقينبينالصلحفترةأنإلا

خرجالريفي1102/496سنةرابعةمعركةجرتلذلكأخيهنوايافيبشك

علىوصبرفيهاتحصنحيثأصبهانإلىوفر،منهزمأمحمدالسلطانمنها

ذيشهرإلىالأولربيعشهرمنالمدينةعلىبركيارقضربهالذيالحصار

401ص9جالنظم:الجرزيابن(1)

.96صوالعراقايرانسلاجقة:خين

931-130ص9جالنظم:الجرزيابن(2)

.033-329ص01خالكاكل:الأثيرابن
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فيالجوعوانتشارالمؤنانعدامبعدبنفسهالنجاةمنتمكنواخيرأالحجة

أعيدت496/2011سنةمنالأولربيعشهروفي.النصر)؟(منويأسهجيشه

جمادىوفي،محمدالسلطانعلىانتصارهبعدلبركيارقالخطبةبغدادفي

إلى)2(أفىتأذربيجانفيالأخوينبينجديدةحربوقعتالسنةنفسمنالآخرة

للقاءجديدمنيستعدوأخذ،(3)ارمينيةبلادإلىنرالذيمحمدالسلطانهزيمة

(")الدولةسيفتحرك،بركيارقجانبإلىالمستظهرانحازحين،(")أخيه

ضواحيعلىغاراتوشنمحمدللسلطانوالمواليالحلةصاحبصدقة

أبيالقضاةقاضيإرسالإلىالخليفةاضطرممافسادأجنودهوعاث،بغداد

.(6)العملهذاعنيتوقفكيالموصلايابننصروابيالدامغانيالحسن

الخرابوزرعبغداددخلمحمدالسلطانصاحب(7)ينالانكما

إطلاقأ،للخليفةحرمةيراع.ولموالممتلكاتالأعراضعلىوالتعديوالدمار

إلآيملكلافهو،وجههفيالوقوفاوالعدوانردعلىقادرغيروالمستظهر

(1)

(2)

(3)

(،)

(5)

134ص9جالنظم:الجوزيابن

334-333ص09خالكامل:الأثيربنا

حرتأبرذعةمنيمتدواسعاقليم:اذريجان

الديلمبلادإلىوشمالأمغربأأرزنجانالى

تبريز.مدنهاأشهر،والجيل

128صر1البدانجمعجم:ياتوت

فياليوم،الغالجهةفيوالىصقع:ارميية

تركيا.

069ص1خالبدانمعجم:ياتوت

134ص9جالمنتظم:الجوزيابن

.361-359ص01جالكامل:الأثيرابن

جفهو،99107/50:عدتةالدولةجف

مزيدبندبيرابنمنصوربنصدقةالدولة

الحلةبنىالذيوهرالمربأير،الأسدي

قدرهوعلاشأنهعظمقدوكان،بالعراقاليفية

وبمارهمالناسصغاربهواضجارجاههواتع

الكتبسنلهوكأن،مثعأكان،فأجارهم

122

(6

(7

ولايقرأكان،كثيرضيءالخطالمنوبة

الرفيصدوقأحليمأجوادأ،كانيكب

تجهأيخأ،عفيفأ،عادلآوكان،والاحان

يحفظ،محتملأ،قواضعأوكان،رعية

محمداللطانأنصارأشدمنوكان،الأضعار

وتله.لهماالخلافدبأنالى

.345ص01جالكامل:الأثيرابن

135-349ص9جالشتظم:الجوزيابن

،9102/496:الحاميأنوشكينبنينال

بغداددخل6محمداللطانامراءأحدهو

علىواعدىمتلكاتهموعادرالاسوظلم

أباالقفاةقاضيالمتظهرايىفأرسلالعامة

اشدوعندعا،ذلكعنيخهاهالدامغانيالحن

الدولةجفالحلةبأيمرالخيفةاشنجدفاده

محمداللطانمنالهروبالىأمرهوآلصدتة

تل.ثم

135ص9جالنظم:الجرزيابن

http://www.al-maktabeh.com



.(9)والسلاحالقوةبيدهوسواه،ا!لمة

مسفوكةوالدماءمنهوبةالأموالوصارتالفسادوعمالحروبطالتولما

وأصبح،عليهامحكومأفيهامطموعأوالسلطنةمحرقةوالقرىمخربةوا!لاد

ك!!يؤثرونالأىبرالأمراءوكان،قاهرينكانواانبعدمقهورينالملوك

عندهالمالبركيارقالسلطانرأىولما،وانبساطهمتحكمهمليدومويختارونه

الصلحباجراءمحمدالسلطانأخاهراسل،زائدأالعسكرمنوالطمعمعدومأ

كليحكمهاالتيالبلادتحديدتممحمداخوهوافقولما،1103/497سنة

بالصلحالمستظهرالخليفةواخبربركيارقرسولبغدادإلىوصلثم،سلطان

محمد.خطبةوقطعتطلبهالىالخليفةفأجابهلبركيارقالخطبةبإقامةوسأله

يتفرجوالخليفةالصلحويتمالمتنافسينبينالحروبتجريوهكذا

السنةهذهعنالقعدةذيوفي،للفائزخلعهيقدمحتىالمعركةنتيجةوينتظر

.(2"وتعاهدوالهجميعأوحلفوابالسلطنةوالعهدبركيارقإلىالخلعأرسل

محمدالسلطاناشراح،4/498110سنةبركيارقالسلطانموتبعد

ملكشاهلابنهالسلطنةامرأسندولكنه،حياتهعليهنغصالذيالعنيدمنافسهمن

وقد،أتابكهأيازالاميروجعلأشهروئمانيةسنواتأربععنيزيدلاوعمره

.(3)الدولةجلالمنهاجدهبالقابولقب،بغدادمساجدفيلهخطب

وكانت،بغدادإلىأسرعأخيهبوفاةمحمدالسلطانإلىالخبروفدعندما

الرأياجتمعوأخيرأ،قتالهعلىمصممةايازالاميررأسهموعلىبركيارقحاشية

تخلصئم،محمدالسلطانوبينبينهمالصلحوجرى،بالسلطنةمبايعتهعلى

بغيرالموقفسيدوأصبحاخلاصهفيشكعندماايازالاميرمنمحمد

135ص9جالمظم:الجوزيابن(1)

-370-369ص01جالكامل:الأنبرابن(2)

137.

138ص9جالمنتظم:الجوزيابن

بعضيحرككانالمظهربأنكوكيذعي

لمالأمروهذا،بعضهمضداللاجقةسلاطين

نجفهيعلأنلحاولعحيحأكانولويحدث

163صراللاممديخةبغداد.أولأ

380،382ص01نح!الكاكل:الأثيرابن(3)

214ص9جالمتظم:الجوزيابن

123
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محمدالسلطانعلىفخلعجهيرابنفأرسلالمستظهرسارعلذلك.(؟)منازع

والدواةالدستالخليفةدارمنإليهوحملالملكسعدوزيرهداروقصد

علىفخلعللمستظهرالمعروفيردأنأرادمحمدالسلطانوكذلك،والخلع

دارإلى(2)الملكسعدوجاءثيابأالكتابمنواحدكلإلىوأنفذالزعيمالوزير

السلطانبينالمتبادلالاحتراممننوعكانوهكذا،وزائرآمسلمآالزعيم

.(3)والخليفة

سنةففي،والمستظهرالسلطانبينتحسنفيالعلاقةاستمرت

تبلغالخلافةدارإلىهديةوقدمبغدادإلىمحمدالسلطاندخل،157/5011

المعاليأباوزيرهالخليفةأرسلوبدورهطريقهفياصطادهاقدكانظيآأربعين

ومجلل!الخاصةبعفملابسهمنمكونةهديةومعهالسلطانلخدمةالموكبفي

ودعاالسلطانفقامىخع!النبيعمالباسرواهدعاءعلىيشتملالخليفةبخط

.الاهتمامهذاشاكرآ

مدحتتضمنرسالةالملكنظامابنالسلطانوزيرإلىالخليفةأرسلكما

.أيضأ)4(وشكرودعاالأرضوقتلفقاموسلفهبيته

محمدالسلطانبيننشبالذيالنزاعفيالمستظهرالخليفةوتدخل

نرالذيساوةصاحبكيخسروبنسرخاباوىلأنهمزيدبنصدقةالحلةوملك

لأنالكلمةوجمعللصلحمسعاهفيينجحالخليفةوكاد،بهواستجارمحمدمن

بقليلالصلحوقوعقبليدهمنأفلتالزماملكن،ويقدرهبالخليفةيثقمنهماكلأ

صدقةأعوانعليهمنردالنهبعلىالسلطانعسكربعضأقدمحينوذلك

.388ص01جالكامل:الأثيرابن(9)

143ص9جالنظم:الجوزيابن

صلبه،01106/500الآبيالملكصعد(2)

كانولأنهالخيانةإلىنهلأنهمحمداللطاذ

علىيقضيأنفأرادعطاشربابرقويةعلةعلى

124

:الراوندي.وصلبامرهفكفاللطان

24ء-424صالسروروآبةالصدورراحة

943ص9جالمتظم:الجوزيابن(3)

155ص9جنفهالمصدر:الجوزيابن(4)

http://www.al-maktabeh.com



للسلطانقويآحليفآكانالذيوهونفسهضدقةفيهاقتلكبيرةمعركةوجرت

الدولةأمراءانحتى،فشيئأ)؟(شيئأيزدادالمستظهرنفوذبدأوهكذا،هـحمد

إقطاعاتهمعلىإترارهممنهويطلبونالمستظهرإلىيتوجهونكانواالسلجوقية

ديوانإلىرسالةبعثالذينامنداربنمسعودهؤلاءومن،عليهايسيطرونالتي

املاكوعدةوإقطاعأدواربأنواعولواءتشريفآالمستظهرالإماممنيلتمساتفة

حولهما.ومزارع(3)وبيلقانجنزة)2(مناطقفيوضياع

محمدالسلطانوبينبينهالقائمةوالاحترامالصفاءنرصةالمستظهراغتنم

لذلك،سابقآوالدهفعقكماالسلجوقيبالبيتفأكثرأكثرصلتهيوثقأنفأراد

بنتالثانيةخاتونتركاناختهيطلبالسلطانإلى21158/50سنةأرسل

النكاحخطبةخطبالذيوكان،بالترحابطلبهفاستقبل،لهكزوجةملكشاه

المتوليوكان،(8)الحنفيالنيسابوريالفقيهمحمدبنصاعدالعلاءابوالقاضي

منبوكالةالسلطانوزير،(5)الملكنظامبناحمدالملكنظامالعقدلقبول

العقدواجيرقيوالدنانيرالجواهرونثرتدينارألفمائةالصداقوكان،الخليفة

.(6)أصبهانفي

(1

(2

(3

(4

.484-144ص01جالكامل:الأثيرابن

156ص9جمظ!ملا:الجرزيابن

شروانبينوهي،بأرانمديةاعظم:جنزة

كجة.العامةتسميهاوأذربيجان

171ص2جالبدانمعجم:ياقوت

بابلهيقالالذيالدربندتربمدينة:يلقان

منقريةالكبرىأرمينيةفيتعد،الأبواب

.شروان

.533ص1خالبلدانممجم:ياقوت

:اليسابوريالفقيهمحمدبنصاعدالعلاءأبو

29108/50

أهلمنالبخاريالعلاءأبوالرحمنعبدابن

وتفقهومكةوببغدادبهاالحديثسمعأصهان

مفتيصارحتىوبرعحيفةابيمذهبعلى

(5)

(6)

125

الفطر.يومالجاءفيوقتلقدينأوكان،البلد

069ص9جالنظم:الجوزيابن

الملك:نظامبنأحمدالملكنظام

1149/544

للمرشدوزر،نصرعليالحنأبو

منوكانالحديثسمعوتدمحمدواللطان

تعالىالله"أحمدعلامتهكانت،الوزراءخيار

والحنكة.بالدهاءاتصف"نعمهعلى

.49صسلجوقآليخقوار:البنداري

226ص29تخ!والنهايةالبداية:كيرابن

471ص01جالكامل:الأثيرابن

،159ص9جالنظم:الجوزيابن
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لاستدعاء(1)الهرويسعدابوالاسلامزينخرج450/1110سنةوفي

أخيهاعندالمملكةبدارونزلتبغدادفدخلتالخليفةزوجةملكشاهبنتخاتون

وإثنينمئةعلىفكانرمضانفيجهازهاونقلبغدادوزينتمحمدالسلطان

الفرحوعمالزينةوعلقتالقبابونصبت،بغلأوعشرينوسبعةجملأوستين

.(2)رمضانمنالعاشرليلةالزفافوكان،المدينة

بالمودةوينعمواطمئنانبراحةزواجهبعدالاخيرةأيامهالمستظهرويقضي

التوقيرتقديمعلىيحرصكانالذيمحمدالسلطانعمهابنوبينبينهالقائمة

المشهوروهووثيابهبدعواتهويتبركالدينيةبرياستهويعترفللخليفةوالاحترام

.(3)والتقوىبالتدين

أميرمنمقربةعلىببغدادالسنةطولالسلطانأقام516/5111سنةففي

والدنانيرالخيلمنثمينةهديةلصهرهقدمعنهاالرحيلأرادوحينالمؤمنين

ولواءملبوسهمنشيئأالخليفةمنطلبكما،العطوروأنواعوالثياب،المغربية

ومصحفآ.

والمودةالمحبةمننوعإلىوالخليفةالسلطانبينالعلاقةتحولتوهكذا

.وازدهارأ"(ورخاءرفاهية،ببغدادالناسحياةعلىآثارهاانعكست

منمشرقةصفحةيطويكي1117/ء11سنةمنالحجةذوويأتي

بعدلهاشتهرالذيمحمدوالسلطانالمستظهربينقامتالتيالطيبةالعلاقات

بعدالحياة0محمدالسلطانفارقالشهرهذاففي؟الباطنيةعلىوشدتهوإحسانه

536/1411:الهرويسمدأبو(1)

وكان،بلخأسكنهراقأملمناررابن

وحدثبغداددخل،باللغةعالمأفاضلأ،اديأ

اصتدعىالذيوهو6الأدببهاعليهءوترىبها

شةالمتظهرزوجةملكاهبنتخاتون

الممالكلكلقأضأح!..1110/504

1121/515سنةالصلجوقية

126

،99ص10جالمظم.الجوزيابن

165،223

166-61ءص9جالنظم:قيالجوزابن(2)

.484-483ص01تخ!الكامل:الأثيربنا

فيالروروآيةالمدورراحة:الراوندي(3)

235صاللجويةالدولةناريخ

184ص9جالمنتظم:الجرزيابن(4)
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وأوصاهسنةعشرةأربععنيزيدوعمرهمحمودابنهالىالسلطنةأمرفوضأن

.(9)والاحسانبحالعدل

سنةبغدادمنابرعلىمحمدبنمحمودللسلطانبالخطبةالمستظهرويأمر

الجديد،السلطانوبينبينهالثقةاستمرارمتمنيألطلبهمستجيأ1118/512

المستظهرعهدفيالسلطنةأمرمحمدبنمحمودتوليبعدبغدادصفويعكرولم

أجلمنالبرسقيأقسنقروالامير(2)منكوبرسالأميربينوقعتمعركةسوى

يتدخلانالمستظهرحاولوقد،منكوبرسهزيمةعنأسفرت،بغدادخنكية

.(3)بالفشلباءتجهودهولكنالبينذاتإصلاحفي

منملكشاهورئةبيقالمريرالصراعمنمرحلةالسلجوقيةالبلادشهدت

سنةمنالصراعهذامعاركاستمرتوقد،السلجوقيالعرشعلىالسيطرةأجل

وقعتالتيالحروبتلكأعنفهاوكان،1103/497سنةإلى1094/487

مناطقمنعددفيوالخرابالدمارزرعتوالتيومحمدبركيارقالأخوينبين

السلطنة.

كانلذلكالسلاطينكلمعالعلاقةحسنععلىيحرالمستظهركان

بركيارقالسلطانولكن،عملهويباركعليهويخلعبغدادالىداخلكلبستقبل

حينالدولةعميدوزيرهعلىالقبضألقىفقداساءتهويتعمدالخليفةيزعجكان

493/1599سنةبغداددخولهعندلاستقالههب

دينارآلافخمسةالمستظهرعلىبركيارقفرض494/5011سنةوفي

يحدثهالذيالأذىعلىيصبرالخليفةكانكذلك،بغدادفيفسادأعسكرهوعثا

ينالوالاميرالدهستانيالجليلعبدالعميدأمثال،محمدالسلطانأصحاب

.ء25ص01!فالكامل.الأثيرابن(9)

شحنةترلى،513/1119:نكوبرسالأمر(2)

اللطانموتبعدبالأمررواستبد،بغداد

إلىلجأواخيرأ،بالظلمثهورأوكان،محمد

.عرأفقلهمحمودالىفلمهسنجراللطان

.557-064ص01جالكامل:الأثيربنا

.534ص01جالكامل:الأثيرابن(3)
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بقتله.أمرمحمدالسلطانولكن،عليهمواعتدىالناسأموالصادرالذي

العلاقةتحسنتالسلجوقيةالسلطنةعرشعلىمحمدالسلطانسيطرانوبعد

كانالمستظهرانى!حوالقربىالاحتراممنروابطبينهماوقامتالمستظهرمع

وأمرائه.محمدالسلطانبينتقعالتيالنزاعاتحلفييدخل

آثارهاوتظهرمحمدوالسلطانالمستظهربينوالمودةالمحبةأواصروتشتد

العدلالعامةويلمسوالاستقرارالأمنينثرحيثببغدادالناسحياةفي

.والمساواة

لمحلة1ل!ستظهربئمير1ةقالع-!يناث

ب!ذمعلىالدولةبسيفالملقبالأسديمزيدبنصدقةالحلةأميركان

الناسصغاربهواستجارجاههواتعقدرهوعلاشأنهعظمقدوكان،الشيعة

.(؟)فأجارهموكبارهم

وفي،ويحاربهاالمنكراتيكره،الشجعانالعربأمراءمنصدقةكان

بالحائرالمسجدإلىوأتواخفاجةبنيمنالعبثكثر،1095/489سنة

المشهد،فيفكبسوهمعسكرآالدولةسيفإليهمفوجهبالمنكرفيهذتحظاهررا

بالتهالمستظهرمعحسنةعلاقةعلىصدقةوكان،الضريحعندخلقمنهموقتل

العباسي.

له،طاعتهوقدمالخليفةعلىالدولةسيفدخل،495/1511سنةففي

الحلةأميربينالعلاقةولكن،"العرب"بملكلقبهوقدكتابآالخليفةإليهفأرسل

الدولةبسيفالعلويينمنوفديستنجدحين1102/496سنةتتوتروالخليفة

وفدأالخليفةاليهويرسلفسادآفيهاويعبثبغدادضواحيإلىبجيشهيسيرالذي

كيالموصلايابننصروأبيالدامغانيالحسنأبيالقضاةقاضيمنمؤلفآ

.014ص01جالكاكل:الأثيرابن(1)
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وحسنبالطاعةالخليفةويعدصدقةفيحترمهماالأعمالهذهعنيتوقف

.(1الجوار)

منالفارينالخليفةوزراءيأويالدولةسيفكانئانيةجهةمن

القاسمأباساءالرؤزعيمالمستظهرأطلق،494/5511سنةففي؟ا!اص

واكرمه.فاستقبلهصدقةإلىفلجأالاعتقالمنجهيربنالدولةفخربنعلي

وزيرالمعاليأبوالملكسديدخرجعندما،1103/497سنةوفي

فولاهبركيارقالسلطانإلىومنهاالسيفيةالحلةإلىهربالسجنمنالمستظهر

.(2)ممالكهعلىالإشراف

إلى050/6011سنةالوزراةمنعزلأنبعدجهيربنعلييفرثانيةومرة

الخليفة.انتقاممنخوفأالحلةإلىومنهاببغدادالدولةسيفدار

تاجإلىتهمةبركيارقالسلطانوزيرالأعزيوجه،495/1011سنةوفي

إلىيميلويجعلهالخليفةعلىيؤثرهوالذيأنهالموصلايابنسعدأبيساءالرؤ

أمينخالهواعتزلالدولةسيفإلىلجأالانتقاممنيفروحتى،محمدالسلطان

الأعزالوزيرقتلحتىكذلكالحالواستمرت،دارهفيوجلسالديوانالدولة

.(3)منصبهالىوعادالحلةفترك

السلطانبينالقائمةالصراععمليةمنثابتأالدولةسيفموقفكان

ماوهذامحمدللسلطانمساندتهأعلنفهو،محمدالسلطانوأخيهبركيارق

وينهبها.493/0991سنةالحلةيدخلبركيارقجعل

الخليفةواستقبلهبغدادبركيارقدخلحين1100/494سنةوفي

شيئآ،منهايدفعأنفرفضدينارألفألفالدولةسيفعلىنرضبالحفاوة

،97،131ص9جالنظم:الجوزيابن(1)

132،،13،935

،326-325ص10جالكامل:الأثيرابن(2)

377.

129

،438،350صر01!فالكامل:الأثيرابن(3)
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محمد.للسلطانوخطب

إلىبركيارقأتابكأيازالأميردخلحين4/498110سنةوفي

محمد.للسلطانولائهعلىوبقيبالعداوةالدولةسيفظاهرهبغداد

وإغاثتهلشهامتهئمنأوحياتهدمهصدقةالأميريدفعانالعجيبومن

سرخابعصىعندمافانهمحمدللسلطانولائهورغم،والخائنللملهوف

السلطانفطلبهبصدقةواستجارمنههربمحمدأوآبة(ساوة)صاحبالديلمي

عنيفةمعركةوجرت،كبيرجيشرأسعلىالسلطانفسارتسليمهعنفامتنع

كانوهكذا،مزيد،9(بنصدقةبينهممنقتيلآلافثلاثةمنأكثرفيهاسقط

الخليفةعكسالاستقلالهذاثمن!لدفع،(2)حلتهفيباستقلاليتمتعصدقة

.بالترحابفاتحكليستقبلكانالذي

بطين1لمستظهربالعر1ةقالع-اثلاث

تنافسفيإيرانفيالسلجوقيةوالسلطنةمصرفيالفاطميةالخلافةكانت

مرتبطالدينيالمستظهرونفوذ،الاسلاميةالبلادعلىالسيطرةأجلمنمستمر

السلاجقة.حكمبامتداد

وسواحلمراكشعلى(3)المرابطونسيطرفقدالعربيالمغربفياما

(9)

(2)

،111،421ص9جالمنتظم:الجوزيبن

142،956،157

كانت،وبغدادالكوفةبينبميرةمدينة:الحلة

بنصدقةانتهقل495شة،الجاشننمى

غربيفيموضعوهوالجامينالىمنصور

فنزلالباعإليهاتأويأجمةوكانت،الفرات

الجيلةالماكنبهاوبنىوعساكرهأهلهمعبها

الخاروقصدهاملجأفصارتالفاخرةوالدور

.العراقبلادأفخرفصارث

492ص2جابلدانمعجم:ياتوت

130

وهي،بغدادعنيلأسينحواليالحلةتجعد

بابل.أخربةقرب

-162صاللامبغدادمدبنة:كوك

عبدمحمدأبواليئراىلما:المرابطون(3)

وصبرهاوبلائهالمتونةتبيلةشدةياشنبنالله

صأ.ولما،المشركيقالربرجهادعلى

زكرياأبواميرهمبقادةالموتعلىإتدامهم

أنوأرادبالمرابطنسماهم،عمربنيحى

.المغرببلاد!لملكهميظهرهم
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سنةالزلاقةمعركةبعدالأندلسبلادعلىثما!طلشيالمححيط

قشعبةقويةدولةإقامةمنتاشفينبنيوسفوتمكن،(1)1087/479

بسبببالقاهرةالفاطميللخليفةولاءهاتعطيأنرفضتالدولةهذه.الأطراف

للخلافةانتمائهمعلىحريصونسنيونوهم،الشييالمذهباغناقه

(2"العباسية

منهويأخذ،العباسيالخليفةمنيتقربأنتاشفينبنيوسفأرادلذلك

الكافةعلىطاعتهتصبحوحتى،الشرعيةبالألصفةحكمهيتصفكيالبيعة

.(3)المغربفقهاءبهأشارالرأيوهذا،واجبة

عدةبلادهفينفذبالمستظهرالاتصالإلىالمرابطينأميريبادرأنوقبل

سنةمنذالسكةعلىالعباسيالخليفةاسمالمرابطوننقش؟فقدخطوات

الخليفةبهويقصد"الله"عبداسمتحملنقودهموكانت،1058/450

الرسالةذلكعلىويدل،العباسيينالخلفاءبتغيرالسكةتتغيرلاحتىالعباسي

مع"الله"عبدلفظةذاكرأالمستظهرإلىتاشفينبنيوسفبنعليبهابعثالتي

."أحمد"الخليفةاسمأن

بنيوسفأميرهميتخذأنهازعماؤرأىالمرابطيندولةاتسعتأنوبعد

بنيخلفاءإلىتقربآالاقتراحهذارفضولكنه،"المؤمنين"أميرلقبتاشفين

وإنما،الاسمبهذانتسمىأنلثه"حاشا:وقال،لهمواحترامأ،العباس

ملوكولأنهم،الكريمةالسلالةتلكمنلكونهمالعباسبنيخلفاءبهيتسمى

قيلةمن:المرابطونهم:الملث!ون

وصاروتثمرااليمنمنفرواقد،وكانواحير

ببلادالأقصىالمغربوسكنوالهمزيأالثام

الربر.

الأخبارذكرفيالموشةالحلل:الخطبابن

01-8صالمراكثية

417ص09خالكامل:الأثيرابن(9)

131

258ص5جالأعئىمبح:القلفندي

الأنجارذكرفيالموضةالحلل:الخطبابن(2)

61صالمراكة

ص3خنجرمننجرفيالبر:الذهي

357.

.417ص01!الكاكل:الأثيرابن(3)

461صر3جالجاتمرآة:اليافعي
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.(؟)"بدعوتهموالقائمرجلهموأناوالمدينةمكةالحرمين

ملابسمفيلهمشعارآالباسيينشعارالسوادالمرابطوناتخذثم

.(2)بلدانهممنابرعلىالعباسيللخليفةوخطبوا،وراياتهم

سنةالمستظهرإلى(3)بعثة،تاشفينبنيوسفارسلذلكوبعد

وحروبهفتحهاالتيالبلادفيهيذكروكتاباوالهداياالبيعةإليهتحمل498/4011

علىتاشفينبنليوسفيعقدأنالخليفةمنالبعثةطلبتثم،الفرنجمع

المستظهرفأجابه،اميرالمؤمنينبسيفبالمستقبليفتحهوماوالأندلسالمغرب

لهوكتب،واللواءالخلعمعهوسير"الدينوناصرالمسلمين"باميرولقبهأرادلما

خطابأإليهأرسلا("الطرطوشيوالقاضيالغزاليالامامأنكما،بذلكعهدأ

.(5)الطوائفملوكفيويفتيانهالاسلامخدمةعلىيحثانه

بنعليابنهملك،1106/500سنة(6)تاشفينبنيوسفوفاةوبعد

(1)

(2)

(3)

(4)

)ء(

61صالموضيةالحلل:الخطبابن

ص2البهيرجالضغرب:سالمالعزيزعبد

717.

31ص8جالزمانمرآة:الجوزيابنبمط

ص5جالزاهرةالنجوم:بردىتغريابن

191

عدبنمحمدأبيالفقيهمنتكونالبعثةكانت

.ووالدهالعربيبناللأ

الأخيرالباسيالعصرفيالعراقيختار:فهد

31-21ص

الفهريالوليدبنمحمدبكرهوأبو:الطرطوشي

ببغدادالحديثسمع،المالكيالأندلي

عالمأإمامأكان،الثاشيبكر(بيعلىونفقه

متقثفأ.ورعأزاهدأ

84ص4جنجرمننجرنيالعبر:الذهي

.174ص01جالكاكل:الأثيرابن

132

ص3جغبرمنخبرفيالبر:الذهي

(6

357.

006/5011:تاشفينبنيوسف

أميراللشرنيتاضفينبنيوتيعقوبأبو

اخطالذيوهو،المثينوملكالملين

مقدامأ،عادلأثجاعأكان.مرافىمدبنة

ولماولاءهمواعطرهالأندل!ملوكالهمال

طليطلةصاحبذلندنرهبنالاذفول!ضغطاشتد

بابنا!تجدواالأندل!بلادعلىالفرنجملك

معركةوجرتلنصرتهممبالذي،تاشفين

الفرنجفيهاتابلالتي479/0869شةالزلاقة

بضيافةاشبييةفينزلثم،عيهموانتصر

جزيرةعلىميطرثم،عادبنالممتمد

العلماهلإلىبيلكان.كلهاالأندلى

يحبدينأكريمأحليمأوكان،عنهمولصدر

صاحبتيقول.الذنوبعنوالصفحالمفو

-ملوكأكبركان:نجرمنخبرفيالعبركتاب
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العباسيالخليفةموالاةفيوالدهسياسةواعلالذيتاشفينبن(9)يوسف

المستظهرإليهأرسل1118/513سنةوفي،الاسلاميةالشريعةوماصرة

المستظهر.منعهدأفيهايطلبسابقةرسالةعنجوابأ،مرسومأ

اللهعبدبنمحمدعلىوالسلاموالصلاةوشكرهاللهبحمدالرسالةوتبدأ

وأعزالقلوبوأنارالضلالمنالأمةفأنقذالاسلاميةالدعوةحملالذيىخفه

اللهمواهبيذكرثم،وذريته!كلتبرالرسولعمالعباصعلىالصلاةئم،الدين

الرعيةمصلحةعلىويحرصوالعدلبالحقيحكمالذيالمسلميناميرعلى

.الأيامنوائبعنهاويرد

الكفرةجهادعلىويوافقه،أعدائهمعلىلجيوشهوالظفربالنصريدعوثم

ويتمسكوالسنةالقرآنيتخذأنيأمرهثم،لمملكفالمحاذيةالبلادفيوالتوسع

منابرعلىالمؤمنينلأميريدعووأن،الاعداءضدالجهادعلىيثابروأنبالتقوى

.(2)الطاعةأهلوعلىعليهبالسلاميختمهاثموظانرآظاهرآيكندولته

دولةانقطعتحتىالمغربفيقائمةالعباصبنيدعوةوبقيت

.(3)المرابطين

(1)

وثلائينبضعأدولتهدات،عصرهفيالديخا

تملك،الرفاهيةعديملثجاعآبطلأوكان،شة

الأمم.لهودانتالأندل!

-211ص7جالأعانويخات:خلكانابن

صر3جغبرمننجرفيالبر.الذهي

357

417!ع01تخ!الكاكل:الأثيرابن

،163صر3جالجانمرآة:اليافي

174

01142/537يوسفبنعليالحنأبر

133

يرجعكان،المغربعاصالملجنأير

إثحاروشدةطويةوحسنوتبدودينعدلإلى

كبإليهوصلتولما،لهموتعظيمالعلملأهل

ممعفأوكان،باحراقهاأمرالغزاليحامدابي

وخمورمناكيرظهرتفلذلكأمرانهوسرومن

نالهثفينابنهتملكوذاتهبعد،دولهفي

ص4جنجرمننجرفيالبر:الذهي

(2)

(3)

.41،65عرالموضةالحلل.الخطبابن

تواريخىذكرفيالظرفاءبلنة.الرورأبيابن

65صالخلفاء
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المستظهرعهدفيوالمفرببغدادبينالثقافيةالعلاقات

يقصدها،العباسيةالدولةفيوالثقافةالعلمحاضرةبغدادمدينةكانت

المدارسانشاءبعدعليهاالاقبالوازدادالأرضأنحاءجميعمنالمعرفةرواد

يفدونوالأندل!رالمغرببلادمنالطلابوكان،النظاميةالمدرسةرأسهاوعلى

أعطىوعندما،هناكالموجودةالعديدةالأخرىوالمدارسالمدرسةهذهإلى

والأندلس،المغرببلادبينالعلاقةأصبحتللمستظهرولاءهمالمرابطون

طلابمنكبيرأعددأشجعماوهذا،يرامماخيرعلىالعباسيةالخلافةوبين

والمدنية.الدينيةالمعرفةينابيعمنوينهلوابغدادإلىيرحلواكيالعلم

مرحلةإلىوصلقدوالمغربالمشرقبينوالثقافيالعلميالتفاعلوكان

أفكارأحدثتهاالتيالكبرىالضجةالتفاعلهذاعلىدليلوخير،جدأمتطورة

ذإوالمغربالأندلسبلادفي"الدينعلوم"احياءكتابهفيالغزاليمحمدالامام

.(9)الغزاليالامامعلىأشياءأنكرواقرطبةفقهاءأن

وعملقرأهمنجميعكفرالذيحفدينابنمثلتطرفهفيبالغمنومنهم

أخذوهكذا،حرقهعلىفأجمعوابالفقهاءواستشهد،السلطانبهوأغرىبه

سائرإلىوكتببقرطبة"الاحياء"بحرقوأمربفتياهمتاشفينبنيوسفبنعلي

.المغرببلادفيالاحراقوتوالىباحراقهيأمربلاده

الإمابميقودهالذيالصوفيةلتباركبيرةصدمةكانالاحياءكتابحرقان

شديداغضبأغضبببغدادإليهالاحراقأخباروصلتعندمالذلك،الغزالي

واذهبمزقوهكماملكهممزق"اللهم:داعيأالسماءالىيديهورفعوجههوتغير

."(2)أحرقوهكمادولتهم

تكونأنالعجيبفمنالمرابطيندولةفيالاحياءمصيرهذاكانوإذا

67صالموثيةالحلا!:إلخطيبابن(2).76صالموضيةالحلل:الخطبابن(1)

134
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دولةأنقاضعلى(؟)الموحديندولةلقيامالمهمةالدوافعمنحامدأبيأفكار

.(2)1146/541سنةالمغرببلادفيالمرابطين

الأندلسإلى006/5519سنةالعلمطلبفي(3)المهديالامامويرحل

وبمصر،(4)الحضرمياللهعبدابيالامامعلىويقرأالمشرقإلىينطلقومها

.(")الغزاليحامدابيالامامعلىوببغداد،الطرطوشيالوليدأبيالامامعلى

عبرالتيوالسياسيةالتربويةبآرائهوتأثرالوقتمنفترةالغزاليلازموقد

فيسيأتيالذيبالمهديتبشرالتيالفكرةواعتنق"الدينعلوماحياء"كتابعنها

عبدأنويبدو،وظلمأجورآملئتبعدماوقسطأعدلأالأرضوسيملأالزمانآخر

لهيدعوأنحامدأباالشيخفسألالمغرببلادحكمالىتواقأكانتومرتبنالله

الغزالي.ففعليدهعلىالمرابطينبزوال

إلىوذهب،الغزاليحامدأبيبأفكارمشبعأالمغربإلىتومرتبنعاد

نسبمنسيكونالذيالمنتظربالمهديويبشردعوتهينشرالأقصىالمغرببلاد

لهذهالأولىالانطلاقةوكانت،بالذاتالمغرببلادومن،ع!برراللهرسول

أتباعهمنرجالعشرةتومرتبنالشيخبايععندما1121/515سنةالحركة

كتابالىنةبالموحدينلهمموا:الموحدون(1)

وسماهالمهديأميرهملهمألفهالذيألتوجد

علىأحزابشهعةوهوالبربريةبلانبالوجد

واحدحزببقراءةوأمرهم،الجمعةأيامعدد

وهوالقرآنحزبمنالفراغبمدالصبحصلاةأثر

بحعقةوالعلم،تعالىاللهمعرفةعلىيحتهوي

تعالى،لتهيجببماوالايمان،والقدرالقفاء

بالمعروتايبمامرمنالملمعلىيجبوما

بينهم.وآخى،المكرعنوالنهي

.80صالموضةالحلل:الخطبابن

105صالموشةالحلل:الخطبابن(2)

الرحمنجدبناللهعبدبنمحمدهو:المهدي(3)

بنصفرانبنعدنانبنتمامبنخالدبنهودابن

(6؟

(5)

135

بنرباحبنعطاءبنيحىبنجابربنسفيان

عليبنالحنبنمحمدبنالباسبنياسر

يقالوكان،اللهعدأبوكنيته،طالبأبيبن

الفياءالبربربلانومفاها،تومرتلوالده

سنةالناسبايعهلمابالمهديتلقب

.75صالموضةالحلل:الخطيبابن

./589:الحضريىاللهعدأبو

المالكيمحمدبنالرحمنجدبنمحمدهو

الاسكندرية.تاضي

ص4جنجرمننجرنيالعبر:الذهي

.75صالموضةالحلل:الخطيبابن
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ويبدأ،يومبعديومأنفوذأوتزداددعوتهوتمتد،اللهسبيلفيوالموتالقتالعلى

،(؟)1146/541سنةعليهمالقضاءعنأسفروالذي،المرابطينمعصراعه

شةعليبنالمؤمنعبدفيهاالخلافةتولىالموحديندولةأمراشتدوعندما

1129/524(2).

لصليبية1لحملات1منلممستظهر1موقف-بعا1ر

داهمين:خطرينالمستظهرعهدفيالعباسيةالخلافةواجهت

علىصممتالتيالباطنيةالحركةيدعلىالشرقمنجاءالأولالخطر

وفكريأ.عسكريأالعباسيةالخلافةمناهضة

استهدفتالتيالصليبيةالحركةأحدثتهوقدالغربمنجاءالثانيوالخطر

المسلمين.أيديمنالمقدسبيتوتخليصالشرقاحتلال

شرمنيعانيالاسلاميالشرقفيهكانوقتفيالصليبيةالحروبحدثت

الخلافةمعتتصارعالسلجوقيةفالسلطنة؟والمذهبيةالسياسيةالانقسامات

بينالسيطرةلسباقأساسيأمسرحأالشامبلادوكانت،المصريةالفاطمية

الطرفين.

غرقفقد،وأمرأدهىكانفالأمرالذاتيالسلجوقيةالدولةصعيدعلىأما

عرشحولمدمرةحروبفيملكشاهوفاةبعدالسلجوقيةالدولةسلاطين

سنةإلىواستمرت،واليابسالأخضرعلىأتتالحروبوهذه،السلطنة

الداخلفيالسلطنةأعداءأمامواسعأالمجالتركمما،1103/497

بلادسواحلعلىسيطرواالذينللصليبيينمناسبةفرصةوكانت،والخارج

،77،78صالموثةالحلل:الخطيبابن(1)

عليبنالمؤمنجدهو:عليبنالمؤمنجد(2)

بنعليبننصربنمروانبنيعلىبنابنعلوي

بنيحىبناللهجدبنموصبنالأم!ربنعامر

136

بنملطاطبنيعقوببنسطفوربنورجايع

أبركنية،مفربنعلانبننيربنهردج

المؤمين.ايربالخليفةولقبمحمد

107صةيث!وملاالحلل:الخطيبابن
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.تذكر)1(مقاومةبدونالشام

نجاحعواملأكبرمنكانالسلجوقيةالدولةأصابالذيالتفككهذا

أسهمتالتيالعواملمنالاقطاعيالنظاميعتبروكذلك،الصليية)2(ا!ملات

أموراضطرابالاقطاعياتأمراءانتهزإذالسلجوقيةالدولةعظمةعلىالقضاءفي

تلكأنحاءفيوالقلاقلالحروبوأثارواملكشاهموتبعدالمالكالبيت

.(3"الدولة

إلىمتوجهين1096/490سنة(5)القسطنطينيةخليج(")الصليبيونعبر

أنبعدفتحوهاثم،أشهرتسعةمدةحاصروهاالتيانطاكيةالىومنها(6)قونية

بعدوفتحوها(7)النعمانمعرةالىانطلقواثم،أهلهارقابفيالسيفاعملوا

(9)وحمص(8"عرتةحاصرواثمأهلهامنألفمئةعنيزيدماوقتلوا،شديدقتال

.(90)أحلصودخلوهما

المقدسبيتسقوط

وجههم،فيصمدتأنهاالا(؟9)اكععلىالسيطرةالصليبيونحاول

(1

(2

283-282ص9"جالكامل:الأئيرابن

-127ص2جحلبتاريخ:العديمابن

128

المغوليالغزوتيلالاسلاميالثرق:حمدي

157ص

230صالعباميةالدولة:خليفةحن

كانواالذينالصيحيونالجنهردهم:الصليبيون

شرتهمكتفعلىالصليبإضارةيفعون

البابالتمليماتتنفيذأحملاتهمأثناءاليمنى

الملمينضدالنضالهووالهدف،اورليان

المسيحيينالحجاجطرقعلىييطرونالذين

فلطين.الى

ابسيطرابلىبختار:تدمرياللامعد

275صالعصورعروالحضاري

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10

؟؟)

137

ملكداروهياسطرلاسم:القططة

.لروما

.347عى4ابلدانخمعجم:بانرت

الركية.المدنمن:قونية

حلب.طريقعلىسرريةمدينة:النعمانمعرة

.عكارفيمدينة:عرتة

سورية.مدينة:حمص

،274،275ص1.جالكامل:الأثيرابن(

278

الأوائلاخبارفيالمناظرروضة:الخةابن

عى8جالكابلذيلفيموجودوالأواخر

186

البحرعلىفلطينشمالفيتقعمديخة:(عكا

المتوسط.
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السمابعفيفدخلوها،المقدسبيثإلىمتوجهينتركوهاعليهايقدروالموعندما

وفيالمسلمينفيهيقتلونأسبوعأالفرنجولبث،1098/492سنةشعبانمن

الأئمةمنكئيرةجماعاتيخهمألفأسبعينعنيزيدماقلواالأقصىالمسجد

لجهيقعلاماوغنمواوجدوهماكلونهبوا،والزهادوالعبادوالعلماء

.الاحصاء)1(

المؤرخينمنكثير.(2"عليهموأحرقوهاكنيستهمفياليهودجمعواكما

أخذواالصليبيينتأنيقولالذيالقلقشنديومنهمالمقدسبيتأحداثتناولوا

مننفسألفتسعينعنيزيدمافيهوقتلواالفاطميينالخلفاءمنالمقدسبيت

الأقصىالمسجدبأن"كروست"المؤرخقولطلسويؤكد،(3)المسلمين

.("الصليبيينتاريخفيلطخةالوقعةهذهجعلمماالدماءمنبركةإلىتحول

وقد،الباباإلىبعثهبخطابالمقدسبيتمذبحةوصففقدفريغوداما

ايوانفيالشرقييندماءمنبحرفيركبتيهاالىتخوضخيولناإن":فيهجاء

."ه(ومعبدهسليمان

،الجزيرةبلادنم(6)سروحمدينةالفرنجملك494/5115سنةوفي

مدينةايضاوملكوا،تسليمامدينتهمسلموافقدالأرمنالرها)7(سكانأما

مدينةصنجيلحاصر496/4011سنةوفيوأرسوف)01(.(9)وقيساريةحيفا)8(

(9)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

283،284ص01جالكامل:الأليرابن

809ص9جالمنتظم:الجوزيابن

12ص5جوالخبرالمبتدا:خلدونابن

137صدئقتاريخذيل:القلانسيابن

-15ص3جالخلانةمعالمنيالانافةمآثر

96

186صالعربتاريخ

.30صالصلةالحروبادب:حمزة

مغر.ديارمنحرانمنقريبةبلدة:!روخ

692ص3جالبلدانمعجم:ياقرت

(7)

(9)

138

الأراضيمنحاليأ،الجزيرةمدنمن:الرها

التركية.

فلطين.!احلعلىمديخة:حيفا

أعمالمنانمبحرطحلعلى:قارية

فلطين.

.214ص4جالبدانمعجم:ياقوت

بينالامبحرساحلعلىمدينة:(ارسوف

ولافا.قيسارية

.951ص1جالبلدانمعجم:باقوت

http://www.al-maktabeh.com



جعبر)2(وقلعة(1)الرقةمرجعلىالتاليةالسنةفيوأغارواالشامطرابل!

التالية:الساحليةالمدنعلىالافرنجسيطر،505/1111عامإطلالةومح

،صيدا،(4)زردناحممن،بانياس،طرابلس،(")أفامياحصن(3)اللاذقية

(6)روص

تحديآيشكلونالصليبيونوأضحى،الشاميةالمدنسقطتالسهولةبهذه

ردةأما،سواءحدعلىوالفاطميةالعباسيةوللخلافةالسلجوقيةللسلطنةصارخأ

والضعفبالتردداتسمتفقدالافرنجيالاحتلاللمواجهةالاسلاميةالفعل

.والتخاذل

إلىأمرهبركيارقأصدر1097/491الفرنجبيدانطاكيةسقطتفيوم

فعادصادقةالعزيمةتكنولم،الصليبيالعدوانلصدبالتحركالأمراءجميع

(7"الهزيمةذيلوراءهميجرونالأمراء

الموصلايابننصرأباأرسلأنههوفعلهالذيفكلالمستظهرالخليفةأما

يملكلاالذيوهو،الانرنجعلىمستنفرأبنيسابورالسلجوقيالمعسكرإلى

(8)الطيبةالكلمةمنأكثر

،492/9801سنةالفرنجيدفيالقدسسقوطيومأقصاهاالنكبةوبلغت

فيالناسارتجف،المقدسبيتفيالصلييونارتكبهاالتيالفظائعولهول

سعدأبيالقاضيبمحبةمستنفرينبغدادمنهمنريقووردالشام

الورية.الجزيرةفيمدينة:الرقة(1)

صعين.مقابلالفراتعلى:جعبرقلمة(21

.039ص4جابلدانمعجم

الثمالي.سوريةساحلفيمدينة:اللاذية(3)

سراحلمنحميةمديخة:أفامياحصن(4)

.الام

227ص1جالبلدانمعجم:ياقوت

139

له.الزحبنواحيسبليدة:زردناحصن(51

136ص3جالبدانمعجم:ياقوت

194-432!ص01!نالكاكل:الأثيرابن(6)

-276صر01جنفهالمصدر:الأثيرابن(7)

278

510ص9خالنتظم:الجوزيابن(8)

23"ووالمليهالحروبأدب:حمزة
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وقامواالقلوبوأوجعالعيونابكىكلامأالديوانفيفأوردوا،(9)الهروي

.وبكواوابكوافاستغاثواالجمعةيومبالجامع

حلوماالحاليشرحالعسكركيإلىوفدأوأرسلالمستظهرتحركعندئذ

هذهعنمشغولونالسلاجقةسلاطينلأن،الشاموبلادالقدسفيبالمسلمين

بمدينةالاسلامرجالاتخيرةالوفدهذاضموقد،الداخليةبحروبهمالأحداث

وابوالشاشيبكروابو،الدامغاني)2(محمدأبوالقاضيراسهموعلى،بغداد

بن(")الحسينوأبوالحلوانيوابوسعدعقيلبنالوفاوأبو،(3)الزنجانيالقاسم

منفعادوا،البلاساني(6)الملكمجدقتلفبلغهم(!)حلوانإلىفساروا،سماك

(1

(2

(3

5/1124؟08الهرويسعدأبوالقاضي

بدايةفيكان،منصوربننصربنمحمدهو

بيةسعيرأوصاربالخيفةاتصكحتىفعيرأأمره

النهظمفيالطولىاليدلهوكانت،الملوكوبين

ومن.همذانبمجدباطيقله،والثر

.ضعره

جنانيوأودعكمأودعكم

الجماننثردمقيوانثر

فراتألكمأريدلاوإني

الزمانحكمهكذاولكن

-154ص9جالنتظم:الجوزيابن

ص5جالزاهرةالخوم:برديتغريابن

228

205/8011:الدامغانيمحمدابو

الحين،بنطلحةبنمحمدبناللهعيدهو

1077/470سنةالكرخبربعالقضاءتولى

عععأ.ورعأعالحأوكان

341صالمضةالجواهر:الوفاأبيابن

علي:بنيوسفالزنجانيالقايمأبو

لهوكانتالدينأهلمنوكانالفقهفيبرع

.كرامات

(4

(5

(6

140

012صدمئقتاريخذيل:القلانيابن

1108/502:سماكبنالحينابو

أبوالحينبنأحمدبنالقادرجدبنمحمد

روى،الممدلالواعظالماكابنالحين

لأنهعنهالروايةتحللابعفهموقالالحديث

معلى.بنهردفن،يكذب

161ص9جالمنتظم:الجرزيابن

يليكماالسوادحدودآخرفيهي:حلوان

.بغدادمنالجال

.029ص2جابلدانمعجم:ياتوت

1098/492:البلاسانيالعللثمجد

اتهم،بركيارقاللطاندولةفيمتحكمأكان

تقلعلىالاطةوتجيعبرستالأميربقتل

مجدقتلبركيارقعلىالأمراءفاشر!،الأمراء

لاكفنهوكاذ،تموهكذايفارقوهلاحتىالملك

الصلاةكيرخيرأكان،حضرأولاسفرأيفارقه

العلويينعلىجمالاالصدقةكير،بالليل

وكانالدماءسفكيكرهوكان،اليوتاتوأرباب

حنأذكرأالصحابةيذكركانأنهإلايثغ

يبهم.عنويلعن

092ص01تخ!الكامل:الأثيرابن
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.(؟):والهوانالتخاذلووقعحاجةقضاءولاارببلوغغير

وسلطانهالمؤمنينوأميرالوطيسحاميةالمعاركتدوركانتوهكذا

.(2)الاكتراثمنشيئأيبديانولا،الجللالحادثهذاأزاءيتفرجانالسلجوقي

بدعوالشهيرةقصيدتهالأبيورديالمظفرابوأنشداليائسةالأجواءهذهفي

الشامبلادفياخوانهممساعدةإلىالناعمبالعيشالراضينبغدادسكانفيها

بعيدمنيتفرجونهمبينما،أراضيهمويحتلونالهوانالروميسومهمالذين

.بالذلأيضاراضين

منمصرعهملاقواالذينالأبرياءوعنسالتالتيالدماءعنيتحدثثم

سكانأنحتىالناسجماجمفيسيوفهمأعملواكيفالروموعن،وولداننساء

الفواجع.هولمنيصرخونالقبور

الدينعندفاعأالسلاححمليحبونلاالذينالقومحاليذكرثم

بالغنائم.ولاالأجرفييرغبونولاوالقعودالسلمويفضلون،والمحارم

الغضبإلىويدعوهمنفوسهمفيالعربيةالنخوةإثارةويحاول

:القصيدةهذهمطلعفيجاءوقد.جدوىدونولكن(3)والتحرك

نائمكلايقظتهنواتعلىجفونهاملءالعينتناموكيف

القشاعنمبطونأوالمذاكيظهورمقيل!ميضحىبالشامواخوانكم

المسالمفعلالخفضذيلتجرونوأنتمالهوانالرومتسومهم

الجهادشعرمنوهي،التكلفوقلةبالسلاسةالقصيدةهذهتمتاز

السلجوقيمحمدالسلطانموقففيهايتعرضالتيالثانيةوالمرةالجيد)4(

810ص9جمظ!ملا:الجرزيابن(1)

.284ص01جالكامل:الأثيرابن

.576ص2خالمطولالعربتاريخ:حتي(2)
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،284،285صر01خالكامل:الأثيرابن(3)
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108ص9جالمتظم:الجوزيابن(4)
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عماربنابوعلي(9)الملكفخرالقاضيورديوم،للإحراجالعباسيالمستظهر

طالمحأالفرنجعلىمستنفرآ501/1107سنةبغدادإلىطرابلسصاحب

علىالكربوعظم،حصارهاطالالتيالمدينةلانقاذالسريعةالمساعدة

وأخرىللسلطاننفيسةهديةمعهوحمل،الحالبهموضاقت،اهلها

.(2)والخيلالجواهرمنكميةعلىتحتويالهديةوهذه،للمستظهر

علىتكنلملهقدمتالتيالمساعدةفإنبهاأحيطالتيالحفاوةورغم

.المطلوبالمستوى

طرابلسعلىالحصاروشددواقواهمالصليبيونجمعالاثناءهذهوفي

ونهبآ.قتلأفيهاوعاثوا553/0110سنةففتحوها

للسلطانالمتخاذلالموقفمنمداهاالناسعامةعندالنقمةوبلغت

حلبمدينةنحووتقدمهمالفرنجبيدصيدامدينةسقوطبعدوذلك،والخليفة

الافرنجعلىمستنفرينبغدادإلىأهلهامنوفدفتحرك504/1110سنة

السلطانجامعفقصدواوغيرهمالفقهاءمنكثيرخلقمعهماجتمعوهناك،أيضأ

وعدهمالعارمةالغضبةهذهأمام.المنبروكسرواالصلاةومنعواواستغاثوا

أهلمعالقصرجامعقصدواانثانيةالجمعةوفي،للجهادعسكربانفاذالسلطان

المقصورةشباكوكسرواالجامعودخلوافغلبوهالبابحاجبومنعهمبغداد

بهذايهتمكيالسلطانإلىالخليفةأرسلعندئذ،أيضآالجمعةوبطلتوالمنبر

.(3)ورتقهالفتق

،1123/517:عماربنعليابوالملكفخر(1)

فيهكاتوتتفيطرابلىحكمتلم

الصيبيالغزوأثرخطربئكلتظررالأحداث

سنةمنالشامبلاديجتاحبداالذي

الدهبيالحافظبهأشأدوقد491/1098

:فقال

لهشجاعةالزمانوأنرادالرجالدهاةمن"كان

التدبيربحنيمتاز،وحزمأورأيأوإقداما

142

.للعدووالمخادعةوبالمكيدة

270صطرابل!كاريخ:تدمريعمر

12ص2تخ!الاسلامدولتاريخ:الذهي(2)

،453-452ص01جالكامل:الأثيرابن(3)

475،476،482،483

مجلدالثرأنجارفيالمخصر:الفداءأبو

942-141صاولن!4
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الساحللبلدانالافرنجيالاحتلالمواجهةعنالخليفةسكتوعندما

أبوالشيخوتمكن،العامةأوساطبعضفيالجهادحماسدب،اثحامي

لكنهمالسوريةالبلادإلىوتوجه،الناسمنجمعقيادةمن(1)الزاغونيا!سن

.المنشود)2(الهدفإلىيصلواأنقبلعادوا

فرغم،جدأهزيلةالصليبيللاحتلالالسلجوقيةالمقاومةكانت

سنةإلى491/1597سنةمنذالسلاجقةالأمراءبهاقامالتيا!دامات

مودود)3(الاميرقادهاالتيالمعركةباستثناءبالفشلباءأكثرهافإن18/51211

وهذا،(")طبريةفيالصليبيينعلىالنصرمننوعأفيهاوحقق13/55711سنة

مماحدتهازادتبلالصليبيبالغزوتنتهلمالتيالداخليةالنزاعاتسببهالفشل

للفرنجوسمح،السلجوقيةالدولةفيالقرارووحدةالموقفوحدةعلىقضى

السورية.السواحلمعظمعلىقبضتهمبإحكام

سنةففي،ومحدودةبسيطةكانتايضأفبدورهاالمصريةالمقاومةأما

،الأخر)5(علىنصرأفريقفيهايحققلمالطرفينبينوقعةجرت498/4011

الذيواليهاوقتلعسقلاناستلاممنالمصريونتمكن450/1110سنةوفي

.(6)الصليبيينإلىينضمأنأراد

(1

(2

(3

هوعلي:1331/ء27:الزاغونيالحنأبو

ألم،الزاغونيالريبننصربناللهعبيدابن

والفقه،والخرواللغةوالحديثالقراءاتبعلم

الأصولفيوعنف،علومعدةفيتفننأكان

ابنصجهوقد،والوعظالخطبألأوالفروع

عنه.وأخذالجرزي

.32ص01جالنظم:الجوزيابن

165ص9جالمنتظم:الحوزيابن

705/1311:مودودالأمر

ويخهمالملموناتجمع،1113/507صنة

المرصل،عاصالرتكينبنمردودالأمير

طريةفيمعركةجرتحيثالفرنجلقتال

الفرنجملكبغدوي!وأسرواالملمونوالصر

143

المجدودخلليرتاحدمقإلىمودودعادثم

العلاةمنخروجهوعدطقكيندمثقأمرمع

.ماتيومصائمأوكانوتلهباطيعليهوثب

عادلأخيرأكان

تل،بصررطقكينالىالفرنجملكف

فيعيدهايومعمدهاقتهلتامة"ان:مودود

."ييدهاأناللهعلىلحقيئمعبودهالت

.497-195ص01!قالكامل:الأثيرابن

.496-495ص01جالكامل:الأيرابن(4)

الرتاريخنيالمخصرتتمة:الورديايوو

.36ص2ج

395-439ص01خالكامل:الأثيرابن)ء(

481-480صنفهالمصدر.الأثيرابن(6)
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لممستظهر1وخلافةلمب!طنية1لحركة1خامس!-

الىالمستظهرعهدفيالسلجوقيةوالسلطنةالعباسيةالخلافةتعرضت

والسياسيالدينيالصعيدعلىخطرهافيالصليبيةالحروبفاقتجديدةصدمة

سنةظهرتالتيالباطنيةالحركةأحدثتهاالصدمةهذه،والاجتماعي

ناحيةفيقلعةعلى(1)الصباحبنالحسنزعيمهاسيطرأنبعد،483/1090

.(3"الحصينةالديلمنواحيمنوهيالروذناد"2(

الباطنيةعقيدة

منوالانتقامفكريأ)"(الاسلاميةالديانةمقاومةالباطنيةالحركةهدفكان

أموالفيوالتبسطوالسفكبالنهب،العباسيةوالخلافة،السلجوقيةالسلطنة

وحريمهم.المسلمين

.1124/598:الصباحبنالحن(9)

بنالرزاقعبدللأميركاتبأكان،مرومناصله

منوتلقىمصرالىصارثمصبيأكاناذبهرام

فيهم.ورأسأللقومداعيةوعادالمذهبدعاتها

والحساببالهندسةعالمأكافيأشهمأرجلأكان

جملةمنوكان،ذلكوغيروالسحروالنجوم

.أصبهانقلعةملكالذيعطاشابنتلايذ

وليةضمالهبينيفرقلاغبثأالآيدعولاوكان

دبطحتىوالويزوالصلالجوزودطعمه

التأهلعلىوقعمالهيذكرشمدمطغه

تجقديمويحدثهوالعدوانالظلممنالمصطفى

امامه.نصرةفينفه

بالمكرالذهـفيمفهشذراتعاحباما

ولقر.الان!شياطينمنواتوالزندقة

هذهنظمالذيالمدبرالعقلالماحالحن

الطائفة.

121ص9جالمنتظم:الجرزيابن

.317-631ص01خالكامل:الأنبرابن

144

(2)

(3)

(4)

4ة5-

ص4جالذهبفذرات:الخبليالعماد

.37صالقرامطة،58

الديلمولحد،الديلمنواحيمن:الروذنادقلعة

الريالرقومنقزوينالجوبمن

ومن،الخزربحرالمالومن،وطرستان

وجبل.سهلوهي،والرانأذربيجانالغرب

تحدالتيالجبليةالسللةشمالتقعوالديلم

مقاتلتاسيشعبيقطنهاالعظمىإيرانهضبة

متقل.

.129صوالسالكالمالك:الاصطخري

صالجديدةالاسماعييةالدعوة:لوي!

56-55.

219ص9جالمنتظم:الجوزيابن

فارصيةفعلردةهي:الاطةعنهوتمايقول

فياتخذتوالاسلاميالتركيالتلطعلى

سريا.طابعاتكوينها

لا،هلا(3+لأ.*حلاحأحا4ح4*ح4ح5آحا*(ةم3لاط،

ةء(2ح4ح33حةحلاه)41ح5.ح.،3-،4.
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بعفوتبيان،عقيدتهاوعلى،الفرقةهذهعلىالتعرتمنردلالذلك

الامامةباثباتتقولالشيعةنرقاحدىهيوالاسماعيلية،وأساليبهابمادثها

.جعفر)((بنلأسماعيل

نألدعواهمالاسمبهذالقبوا،الاسماعيليةفرقإحدىهيوالباطنية

ومن،القشرمناللبمجرىالظواهرفيتجريبواطنوالاخبارالقرآنلظواهر

.(2)أعبائهمنواستراحالتكليفعنهانحطالباطنعلمإلىارتقى

احدهماقديمينبإلهينيقولونأنهمفمؤداها:الألوهيةفيعقيدتهمأما

وان،"التالي"المعلولواسم"السابق"العلةواسم،الثانيلوجودعلة

نفسأ،والثانيعقلأالأوليسمىوقد،التاليبواسطةالعالمخلقالسابق

.(3)مدعولابوجوديوصفلاوالسابق

عنعبارةوالنبيالفلاسفةمذهببهايذهبون:النبوةفيوعقدتهم

هووجبريل،(")صافيةقدسيةقوةالتاليبواسطةالسابقمنعليهفاضتشخص

من4عافاضتالتيالمعارفعنمحمدتعبيرهووالقرآن،عليهالفائضالفعل

الأساسالى(5)الناطقالرسولمنتنتقلالفائضةالقوةهذه،(جبريل)العقل

.(6)الصامت

بالحققائممعصوماماممنعصركلفيبدلا:الامامةفيوعقيدتهم

،والمعقولاتوالأخبارالقرآنفيالاشكالاتوحلالظواهرتأويلفيإليهيرجع

العصمةفيالنبييساويوالامام.الدهرأبدينقطعلانسبهمفيجارذلكوان

حجةعشرةاثنتيمنللامامبدالامور،ولاكلفيالحقحقائقعلىوالاطلاع

.1،3صالباطيةنفائح:الغزاليحامدابو(1)

ص1جوانحلالملل:الهرشاني(2)

147،991،192

31،83صالباطةنضانح:الغزالي0(3)

.8،42.صالباطيةففائح:الغزالى(4)

قبله.لماناسخةوشريقهالبيهو:الناطق(5)

ثمغيرهأسسهماعلىقائمأيكونان:المامت(6)

أئمة.ستةوفاتهبعديقوم

.43صالباطةفضائح:الغزالي

145
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فيللدعاةبدولامعاونينمنحجةلكلبدولا،الأمصارفيمتفرقين(داعية)

وصيهووعليوصينبيولكل،(الجناح)الرسولواسمالامامإلىرسل

.(1)وسلمعليهاللهصلىاللهرسول

القيامة،إنكارعلىآخرهمعناتفقواوقد:والمعادالقيامةفيعقيدتهم

الاطمخروجإلىرمزهيوالقيامة،الدهرأبدينصرملاالمشاهدالنظاموأن

.للشرعالناسخالسابع

ورفعالمطلقةالاباحةعنهموالمنقول:الشرعيةالتكاليففيعقيدتهم

تكليفوشمقط،الشرائعوانكارواستحلال!المحظوراتواستباحةالحجاب

.الظواهر)2(ببواطنأحدهميحيطعندماالجوارح

،الأنصاروكسبأفكارهمبثأجلمنأولئكاتبعهالذيالأسلوبأما

يلي:كماوهيدرجاتتسععلىتركزفقد

ثلاثةعلىقادرآ،ذكيأفطنأالداعييكونأنينبغي:والتفرسالزرق-

:أمور

عرييهه.بلينويوثقاستدراجهفييطمعأنيجوزمنبينيميزان-

القرآنتكذيبالمستجيبيقبللمواذا،البواطنإلىالظواهريردان-

.معناهقلبهمنيستخرجأنيخنبغيوالسنة

.ومعتقدههواهحسبفردكليدعوأن-

إليهتميلومنيتعاطاهاافعالفيبدعوتههممنكليوافقأن:التأنيس-

المدعو.يحبهابأعماليتظاهروأن،نفسه

ومعانيه.بالقرآنوالتشكيكالمسلمعقيدةزلزلة:التشكيك-

ويمين.وميثاقبعهدالسريعطيهأنقبلمنهيستوثقان:التعليق-

196-19ءصالاطةاصاركف:الحمادي(2)44،46صرالاطةفضانحالغزالي(1)
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علىيجسرولامؤكدةوعهودمغلظةبايمانلسانهيربطان:الربط-

أخلفوإذا،ويطيعالسرويحفظللمهدييخلصوأن،بحاللهاالمخالفة

عليه.ينصبوالغضبفالنقمة

:ويبدأ:التدليس-

المعصومين.منالتلقي-

باطن.لهالظاهر-

.(؟"البيتوأهلالروافضبحبيتستر-

حيلهمدرجاتفي

ظاهر.والباطلدقيقالحق-

منوليكونواالمذهبهذايعتنقونالأذكياءبعضأنللمستجيبيفشي-

المراجعة.لهيتيسرلاحتىبعيدبلد

واحدكلووصول،أمرهموانتشارالطائفةهذهشوكةبظهوريمنيهأن-

.(2)مرادهإلىمنهم

واحد.ببلدإقامتهالداعييطولألا-

باطلة.نتائجإلىالظاهرمقبولةمقدماتمنيستدرجه:التلبيس-

الدين،خلعهووالسلخالشرعحدودتركهوالخلع:والسلخالخلع-

.الاكبر+(البلاغ:هيالرتبةوهذه

الباطنيةتنظيم

مباشرةيرتبطجيشومنالفدائيةمنمكونعسكريتنظيمللباطنيةكان

.3"-21صالباطهفضائح:الغزالي(1)

،39صنفهالممدر:الغزالي(2)
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.32صالباطيةفضائح:الغزالي(3)
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القطر.فيبنائبهأوبالامام

هي:فئاتثلاثمنفمؤلفالجيشأما

الجيش.قادةوهمالرفاق-1

العمر.مقتبلفيهمالذينالشبابمنويتكون:الفداوية-2

.(9)المستجيبون-3

الباطنيةالحركةوبروزالعباسيالفاطميالصراع

وبين،جهةمنالسلجوقيةوالسلطنةالعباسيةالخلافةبينالصراعاتخذ

ومذهبية،وعسكريةسياسيةأشكالأأخرىجهةمنمصرفيالفاطميةالخلافة

تعتبرالاطارهذاوفي،لهالمتاحةالوسائلبكلنفوذهنشريحاولنريقكلوكان

علىوللباسيينللسلاجقةالفاطميةالخلافةوجهتهاضربةأقسىالباطنيةالحركة

ووصلالبلادطافالذيالصباعالحسنإليهااستمالتعندماوذلك؟سواءحد

إلىالناسيدعوانوأمرهمالاوأعطاهفأكرمهالمستنصر)2(علىودخلمصرإلى

إلىمصرمنوعاد.نزارابنهإلىفأشار؟بعدكالاماممن:الحسنلهفقال.امامته

وراءوماكاشغر"(ودخلخراسانإلىورجع(3)والرومبكرودياروالجزيرةالشام

عندهمأقامالنواحيتلكأهلواختبر(5)الموتقلعةرأىفلما،دعوتهينشرالمهر

القلعةملكثمأكثرهمفتبعهالزهدواظهرالسرفيودعاهماغوائهمفيوطمع

الجيشعادأخيرأ،هدفهتنفيذمنيتمكنفلملحصارهجيشأالسلطانوارسل

.38صالقرامطه:الولي(9)

خلفاءخاصهو،487/1094:المضر(2)

شينمنأكثرالخلافةفيبقيعدبنيمنمصر

-1ص9جالزاهرةالجوم:برديتغريابن

القطنطهالىانطاكيةمنقمتدبلاد:الروم(3)

148

.هصوالممالكالمالك:الاصطخري

.الركبلادوسطفيتقعمدينة:كاشغر(4)

430ص4جالبدانمعجم:ياتوت

الديلم،بلانالعقابتعليم:معناها:ألموت(5)

ملوكاحدنجاهاوقدتزولننواحيمنوهي

الديلم.

316ص01خالكامل:الاثيرابن
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،(2)قاينعندبلدبهوتحصنواعليهغلبوابلدوأول،(؟)الملكنظاممقلجد

واستولوااصحابهافقتلواقاينإلىكرمانمنعظيمةقافلةبهمواجتازت

.عليها"3(

القلاععلىقبضتهاتشددالباطنيةالحركة

فلمإليهملينضممؤذنأدعواوهناك(4)ساوةمدينةفيالباطنيونواجتمع

(")الملكنظامفقتلوانجارأوكانالمجرمبقتلالملكنظاموتقدمفاغتالوهيفعل

به.فقتلناهنجارآمناقتلوقالوا،1092/485سنة

السلطانأموزيرالسميرميالرحمنعبدقتلوا1096/490سنةوفي

أولوهوبرسقوالامير،بالريالملكنظاممملوك،النظاميوأرغشبركيارق

.ببغدادشحنة

السلطانبداربأصبهانسرمزبكبلكاالأميرقتلوا1"493/99سنةوفي

.ملكشاهبنمحمد

وأول،الحصينةالقلاعيملكونأخذواعندماالأمامإلىخطوةوتقدموا

1590/483سنةالديلمنواحيمنالروذناذلهايقالناحيةفيملكوهاقلعة

.(6)الصباحبنالحسنمتقدمهافكان

وطبساصبهانقلعةعلىفاستولوايومبعديومأيزدادنفوذهموأخذ

قربخالنجانوقلعةأبهر"7(بقربوهيوسنمكوهوقلعة،وبعفقهرستان

(1)

(2)

(4)

(5)

.317ص01!نالكاكل:الاثيرابن

قصةوهي،وأعهانلابوربينبلد:قاين

محصنة.وهيفوهشان

.301ص4خالبلدانمعجم:ياتوت

413ص09خالكامل:الأثيرابن

.وهمذانالريبينحنةمدينة:ساوة

179ص3!فابلدانمعجم:ياتوت

الملك،نظامأنصاراتهم:الملكنظاممقل

كانلأنهاعالهتدبيرالغنائماباالملكتاج

وزارنه.إلىالوصولفيطموحأ

!يءلا+37!.*!سحلاحة41ح(ع*،ح3ءح4،1أكلأم!4،1أ5-

ةء(3ح4ح33ءاةحلاء49ح3!.،ه-،".

،021،121ص9جمظ!ملا:الجوزيبنا(6)

122

وزنجانتزولنبينثهورةمدينة:أبهر(7)

.82ص1جالبدانمعجم:ياقوت.وهمذان
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.أردهن)؟(ومنها،وآملالريبينوهيونداستوناوقلعةأبمهان

المشمر،التموينوهيأالتحصيناتالصباحالحسناقام""الموتوفي

،لانسانقتلهبسببمنهمواحدآأولادهقتلأنهحتىوصرامةبشدةالقلعةوحكم

.الخمر)2(شربلأنهوالثاني

عنبغفلةالقلاعدولةالباطنيةالحركةأنشأتفائقةوبسرعةوهكذا

علمعلىتكونحتىأخبارأصحابعندهايكنلملأنه،السلجوقيةالسلطنة

فيوالبريدالخبرنظامالغاءعنولالمسؤهوالملكنظامويعتبر،بتحركاتهم

هذاان.الوظيفةهذهبانهاء(3)ارسلانالبأقنعهوالذيلأنهالسلجوقيةالدولة

تمكنواحتىالسلطةأعينعنمنأىفيقوتهموازديادسيطرتهمفيأسهمالتدبير

الناظروقلعةكردكوهقلعةعلىأيضأواستولوا،الناسقلوبفيالرعبونشروا

.وخوزشانفارسبينخلادخانوقلعةأرجانتربالطنبوروقلعةبخوزستان

وزيرالدهستانيمحمدابنالجليلعبدالمحاسنأباالأعزالوزيرقتلواكما

.(4)495/1011سنةأصبهانعلىبركيارقالسلطان

نظام(ه"نبالمظفرأباالملكفخرالباطنيةقتل01106/50سنةوفي

الملك،نظامبنأحمدالديننظامقتلحاولوا1159/553سنةوفيالملك

طبريةفيالفرنجعلىنصرأمودودالأميرأحرزأنوبعد1913/507سنةوفي

منخارجآكانعندماالجمعةيوموفي،قليلأبهاليستريحدمشقدخل

318-315ص01تخ!الكاكل:الأثيرابن(1)

-221ص2تخ!الاسلاينمذاب:بدوي(2)

465/1072:ارسلانأب(3)

بنبكجفريداودبنمحمدارسلانالبهر

عاقلا،عادلأكريمأوكان،سلجوقبنميكائيل

لهتليوبحقالعالملهودان،جدأملكهواتع

رفيقأالقلبرجموكان،العالمسلطان

وآدابهمالملركتراريخعليهيقرأوكان،بالفقراء

155

العاية.يكرهوكاذاثصيعةوأحكام

86ص!جوقآلدولةيختار:اريافي

،75-74ص01جالكامل:الأثيرابن(4)

913،533.

الملك:نظامبنالمظفرابو(5)

."1106/5.

بنسنجرلللطانثمبركيارقللسلطانوزر

فقتله.متظلمبكلباطيجاءه،ملكاه

814،914ص01تخ!الكامل:الاثيربنا
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القدسفيالفرنجملكفأرسل،فقتلهباطنيعليهوثب(1)طغتكينمعالمحسجد

.مودودالأميرفيهاينيدمشقلأميرالمناسبةبهذهرسالة

الدولةفيالبارزينالأمراءبتصفيةالباطنيةالحركةزعماءيكتفلم

1095/488سنةوفي،أنفسهمالسلاطينعلىللقضاءخططوابلال!لجوقية

،عضدهفيجرحأنبعدونجا،بهيظفروافلمبركيارقالسلطانقتلحاولوا

.(2)سجستانأهلمنالقاتلينأنوتبين

دونولكناغتياللمحاولة1111/505سنةتعرضالمستظهرأنكما

.()نتيجة

الباطنيةعلىوالعباسيونالسلاجقةرذكيف

وللخليفةالسلاجقةللسلاطينبدلاكانوتحدياتهاالباطنيةخطرأمام

أفتواالاسلامعلماءوأنخاصة،ومكتسباتهموجودهمعنيدافعواأنالمستظهر

أعظمتقتلهمإن:خصومهمأحدقال.عقيلابنرأسهموعلى،بإلحادهم

مجرمينلضحاياهمبالنسبةالباطنيةوكان.كانرآسبعينتقتلأنمنثوابآ

المستظهرقتلهباطنيوأول،والمجتمعالدينضدقتالفيانغمسوامتعصبين

الجرائموبعد494/0511سنةوفي.1596/495سنةكانالنوبيبابعلى

محمدبنمسعودأبوالقاسممنهمللانتقامتجردأصبهانفيارتكبوهاالتيالبهثيرة

1130/522:طقيهن(1)

دقاقعفداتابكانا!اك،منصورأبوالدينظهير

كانس،وفافيومالىدفقملك،وبعده

ولدهبأمنزوجه،بدمثقاللجوقيتث!امراء

تملكثمدقاقأتابكعارانهثم،دقاق

مواقفلهساثآمدبرآ!ينأشهمآوكان،دئق

الفرنج.حثهورة

.15ص4غبرجمننجرفيالبر:هياتا

151

وارضمكرانالرقمنيحدها:سجتان(2)

ومن،والنهدخرالانالغربومن،الند

.وكرمانفارسالجنهوبومن،الهندال!مال

والعمالكصالمسالك:الاعطخري

139

،87-86ص9جالنظم:الجوزيابن(3)

948،163،167
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.كثيرأخلقأمنهموقتلالشافيالفقيهالخجندي)9(

ماوغنمكبيرةأعدادأمنهموقتلسقاوواجاولي)2(الأميرعليهموحنق

بنتورانشاهبنتيرانشاهكرمانصاحباعتنقولما،وسلاحدوابمنمعهم

وتبعهكرمانمنوفرالناسعليهثارالسنةبأهلوفتكالباطنيةعقيدةبكقاورت

وقتله.بكقاورتبنكرفشاهبنشاهارسلان

وأخيهبركيارقالسلطانبينقائمأكانالذيالنزاعالباطنيةواشغل

منيهددونوصارواقوتهموظهرتبركيارقعسكرفيواندسوامحمدالسلطان

نأقبلبيوتهممنيخرجونلاكانواوالمتقدمينالأمراءأنحتىبالقتليخالفهم

بالميليتهمونهبركيارقالسلطانأعداءوكان،ثيابهمتحتالدروعيلبسوا

علىبالقبضبغدادالىوكتببهمبالفتكاذنالفرصةلهسنحتفعندما،اليهم

السورخارجوالقيفقتلوسهمورؤأعيانهممنوكانالأسداباذيابراهيمأبي

أبيالهراسي)3(الكياعلىالقبضمحمدالسلطانوألقى.احدعليهئضلولم

بالثهالمستظهرفأرسلباطنيأنهيتهمهبالنظاميةالمدرسمحمدبنعليالحسن

أقامقدوكانالصوفيكوخابنأنحتىالاعتقادبصحةلهوشهداستخلصهمن

القضاةمنجماعةقتلئمالباطنيةقاتلقد،مدةالرباطفيزاخيبدربببغداد

.(")المذهببهذااتهموا

(9

(2

(3

المهنبالىينب،496/2091:الخجندي

ينالقنةفيبالريعلويقتله،صفرةابيبن

والثية.النة

137ص9جالنظم:الجوزيابن

016/5199:سقاوواجاولي

يقلبداثمفارصبلادمحمداللطاناقطعه

الخمر.شربيدمنوكان،المجاورينالأمراء

.521-516ص01تخ!الكامل:الأثيرابن

محمدبنعلي:الهراسيالكيا

504/"911

.ولعرفالهراصالطريالحنابوعليابن

152

(1)

وكانالجوينيالممالنيابيعلىتفقه،باليها

واتهم،ببغدادبالمنظايةدرس،للفقهحافظأ

أبومنهمبالبراءةجماعةلهفئهدالباطةبراي

البحثفيقويأنظارأامامأكان،عقليبنالوفاء

.جدأالوجهحنالصرتجهوريالفكردتيق

،301،221عر9جالشتظم:الجوزيبنا

137،167

ابن680صالثانيةطبقات:الممت

،032،321ص01جالكامل:ا"لاثير

322"323.
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العلماءقتلأجلمنالبلدانفيأصحابهيبثالصباحالحسنكان"عندما

ولما،خالفإنويهددهالطاعةإلىيدعوهملكشاهإليهأرسل،والأمراء)1(

أنالآخرومننفسهيقتلأنأتباعهاحدمنالصباحابنطلبملكشاهرسولوصله

إلىذلكبعدوالتفت،فائقةبسرعةأرادمافغالقلعةأعلىمنبنفسهيلقي

.(2"الجوابهووهذاألفأعثرونهؤلاءمنعنديلهوقالملكشاهرسول

تجرد(محمدللسلطانالممالكدانتعندما1106/ه..اسنةوفي

الباطنيةمتقدمعطاشبن(3)الملكعبدبنأحمدوكانالباطنيةعلىللقضاء

.ملكشاهالسلطانوفاةبعدسنةعثمرةاثنتيعليهامسيطرأبقيوقدأصبهانبقلعة

زوجتهوألقتابنهوقتلجلدهوسلخوقتلعطاشابناستسلمطويلحصاروبعد

محمدالسلطانكان.بغداد)4(مدينةإلىرأسهوأرسلالقلعةأعلىمننفسها

هذهاخضاعمنتمكنحتىمتواصلةسنواتسبعوبقي،الباطنيةقتالفيجادأ

."ه(والذخيرةبابحمدججةكان!تالتيالقلعة

وزيرهسير،أصبهانقلعةفيعليهمنصرأمحمدالسلطانحققأنبعد

الصباحبنالحسنلقتال"ألموت"قلعةالىالملكنظامبنأحمدالملكنظام

ولمعادواالشتاءهجمأنبعدولكن،1109/503سنةفحاصروهممعهومن

.غرضأ)6(منهميبلغوا

نشرسنةوعشرينستأيقاربما"ألموت"قلعةالصباحالحسنملك

اليهسيرداؤهاشنتدولما،لهالمجاورةالمناطقفيوالدمارالخرابخلالها

.203صلباداخباروالإداآئار:القزوشي(1)

اللجوتيصالعصرفيالأدب:الترنجي

121ص9جالشتظم:الجوزيابن(2)

بأصبهانالباطنيةأبطبيبأكانعطاش!:ابن(3)

لقطعاعحابهيرسلكانأمرالألهوجمعواتاجا

علىقدروامنوقتل،الأموالواخذالطرقات

الضرائبالسلطايخةالقرىعلىوفرضوا،قتله

الاهظة.

151-051ص9جالنظم:الجوزيابن(4)

101صوايرانالعراقسلاجقة:حين

السرورصوآيةالمدورراحة:الراوندي(5)

533.

.478-477ص01جالكاكل:الأئيرابن(6)
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فملكوساوةآبهصاحب،شيركيرأنوشتكين)1(الأميرجديدمنمحمدالسلطان

سارئم،تزوينهمنمقربةعلىوهي"بيرة"وقلعة"كلام"قلعةمنهاعدةقلاعأمنهم

وعدمتالباطنيةعلىالأمرفضاقالحصارعليهموشدد"ألموت"قلعةإلى

محمدالسلطانموتبلغهمالأثناءهذهفيالهلاكعلىوأشرفواالأقواتعندهم

قبضتهاتحكمالباطنيةتاركأالقلعةغادرالذيشيركيروقاتلوامعنوياتهمفارتفعت

النواحي.تلكعلى

ويشهدوالخداعالحربفنونفيمهارةعلىيدلالقلاعفيصمودهمإن

وزيرإلىملكشاهبنمحمدأصدرهالذيوالخطاب،الفائقةبالشجاعةلهم

علىيدلعطاضابنقتلبعدالمطلبعبدبنمحمدبناللههبةالمستظهر

وهوالنصرمنتمكنحتىجيشهبذلهاالتيالعظيمةوالجهودالكبيرةالمتاعب

.(2)للخليفةكبشرىفزفهاالسلطاننفسملأتالتيالكبرىالفرحةيعكس

الباطنيةعلىيردالغزالي

أحدثتهالذيوالعقائديالفكريالخطرمدىالمستظهرالخليفةأدرك

ضدنفذتهاالتيوالاغتيالاتالقتلعملياتجانبإلىالناسعقولفيالباطنية

مناهضيها.

،والبرهانبالحجةالفتنةلهذهتصدواانوالفقهاءالعلماءمنطلبلذلك

يردكيالغزاليالامامالاسلامحجةالمستظهريكلفأنالطبييمنوكان

منوانسلالهبمواحتيالاتهممكرهموفنونوضلالاتهمبذعهمويكشفعليهم

فيكاملاكتابأوألفواتجهادبشوقالمستظهرإرادةالغزاليونفذ،الاسلامربقة

وفضائلالباطنيةفضائحأو،""المستظهريسماهالباطنيةعلىالرد

.أبوابعشرةفيويقعأيدينابينموجودالكتابوهذا،المستظهرية

/جودةمعوبصيرةقريحةعاحبكان:انوضتكين(1)

وضجاعة.رأي

.285ص09خالكامل:الاثيرابن
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231-527ص1"جالكامل:الأثيرابن(2)

-230ص2جالاسلاينمذاب:بدوي
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الدعوةهذهبعثوسببالباطنيةعنيتحدثالأولالثمانيةالأبوابفي

الألوهيةفيعقيدتهمويفصل،انتشارهاوسببفيهاالمدعوينترقيودرجات

واثباتللظاهروتأويلهم،الشرعيةالتكاليفوفيوالمعادوالقيامةوالامامةوالنبوة

حقهم.فيالشرعوفتوىالمعصومالاماممناقعليم

المستظهرالامامطاعةوجوبعلالبراهينفيقدمالتاسعالفصلفيأما

سياسيتأييد،وهوبهايقومالتيالدينيةوالوظائفالامامصفاتويفصل

المستظهر.للامام

هذاعملهيعتبروهوالباطنيةمبادىءعلردهفيجدآمتحمسآالغزاليكان

الملحدين.دابروقطعالحقعنالدفاعأجلمننضالأ

تصوراتمنالباطنيةعندماكليفنداناطلاعهوسعةبذكائهتمكنولقد

وأن،المتأججةالايمانيةبالعاطفةالممزوجالمنطقيالردعليهايردوأن،ومعتقدات

.(؟)الدينقواعدعنوالانسلاخالشرائعإبطالوهوألاالأسمىهدفهميدرك

(2)المجوسمنجماعةفهمالغزالييؤكدحسبماالدعوةهذهروادأما

الفلاسفةملاحدةمنكبيرةوطائفةالملحدين(4)الثنويةمنوشرذمةوالمزدكية)3(

المتقدمين.

هذهفابتكروابلدانهمعلىمسيطرآالاسلاميرواأننفوسهمفيحزلقد

إلىوانتسبوا،والاحتيالالمكربطريقةالداخلمنبالاسلاميفتكواكيالعقيدة

،6،ء،3،4صالاطةفضائح:الغزالي(1)

7،8،21

النررالكونأصلأنيعتقدون:المجوس(2)

والمدا،محدلةوالظلمةأزليالنور،والظلمة

الناطقالحيهوكيومرتالأشخاصمنالأول

.آدمأو

233ص1جوالنحللمللا:نيلئهرشاا
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حاسعالمالور،مزدكأصحاب:المزدكية(3)

الناءفيشركةوالناص،أعمىجاهلوالظلام

والارضالماء:ثلاثالكائفاتوأعلوالأموال

.لناروا

942ص1جوالخلالملل:الهرستاني

قديمانأزلانوالظلمةالورأنيزعمرن:الفنوية(4)

.المجوسبخلات

442ص1جوالخللمللا:نيالثهرستا
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نقلوماالسلفأحوالوقبحوابهمحلالذيالعظيمالظلبممنوتباكواالبيتأهل

يجبوأنهالبيتأهلمنامامهمأنوزعموا،وباطنأظاهراللقرآنأنوقالواعنهم

بعدثم،الخطامنومعصوماللهرسولخليفةلأنهومبايعتهطاعتهالخلقكافةعلى

بالنهبأعدائهممنوينتقمونوالعبادالبلادعلوش!يطرونالملكالىيصلونذلك

.(1)والسفك

فيمذهبهمويبطلالباطنيةعقائدعلالردفيالغزالييفصلأنوبعد

التيالشرعيةالبراهينوشردالمستظهرالامامعنالدفاعالىينشقل،الامامة

عليهاأجمعإمامتهأنويعلن،طاعتهالواجبالحقالامامنظرهفيفهو،تسنده

الصث!رقأقصىفيالأرضوأقاليمالخلقوجماهيرالدهروعلماءالعصرأئمة

الباطنية.شرذمةإلاالمغربأقصىوفي

والحفقية.الحفقيةالامامةشروطالغزالييبينثم

قريشونسبوالذكوريةوالحريةوالعقلالبلوغ:وهيستةفالخلقية

.(2"والتشويهالأمراضمنالبدنوسلامةالحواسوسلامة

.(6"والعلم،(والورع"ه،(8"والكفاية،(3)النجدة:وهيأربعةوالخلقية

كافةعلىيتعينلذاالمستظهرالامامشخصيةفيمتوفرةالشروطهذهكلإن

مقتضىوأن،بالشرعوانعقادهاالمستظهريةالامامةبصحةالفتوىالعصرعلماء

(2

(3

(4

(5

.20-18صالباطةفضائح:الغزالي

.973-170صنفهالمصدر:الغزالي

منالمقد!ةالجهةلهذهحاصلةوهي:النجدة

ولديونالمظهريوالونفهمالتركناحية

طاعته.ووجوبواماتهخلافتهباعتقاد

.182صالباطةنضائح:الغزالي

الدييةالامورتناظمإتامةمقصودها:الكفاية

والدنيوية.

986صابطيةفضانح:الغزالي

وصفاءالدينبتانةالمتظهرتميز:الورع
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ولىالرعاياعلىوالعطفوالقينالعقل

الباداتعلىوواظبالرتواتجتالخثن

.الهواتوهجر

.188-187صاباطةنضانح:الغزالي

الاجتهادرتبةعلىالخليفةيحصلان:العلم(6)

هذهإلىيصللموإذا،الرعوامورالفتوىفي

كلفيالعلماءعليهاتفقبمايحكمالدرجة

واقمة.

919صالباطةففائح:الغزالي
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.(1)ذلالخلافةالمتعينبالثهالمستظهرهوالحقالامامأناللهأمر

علمية،وظائفمنهاعليهاالمواظبةةإقامتهامنللامامبدلاوظائفوهناك

وكان،الامامةاستحقاقيدومالوظائفهذهوبمتابعة،عمليةوظائفومنها

بها.يقومخيرمنالمشظهر

العلميةالوظائف

ليستالدارهذهوأنالعالمهذافيالانسانخلقمنالهدفيعرفأن-1

مقر.دار

الدنيا.وكراهية،القلبواصلاح،التقوىالآخرةإلىالسفرزادأن-2

اصلاحمنبدولاالناساصلاحهيالخلؤعلىاللهخلافةمعنىأن-3

أولأ.نفسه

البهيمية.الصفاتعنويبتعدالملكيةبالصفاتيتمثلأن-4

العمليةالوظائف

المسلمين.بأمريهتموأن،يبرمهاقضيةكلفينفسهعليقيس-أن1

يتركوأن،العبادةنوافلإلىوينصرفالناسحاجاتيتركلاأن-2

.الناسعليشفقوأن،بالعدليحكموأن،الترف

الخالق.بمرضاةالخلقمرضاةيحصلأن-3

.والآخرة"الدنيافيوزوائدهاالامامةخطريدركأن-4

الخلفاءبمواعظمتعظأالدينعلماءنصيحةإلىمتعطشأيكونأن-5

الراشدين.

.(2)القكرةمعالغيظوكظموالحلموالعفوالخلقبحسنيتمتعأن-6

؟94-181صالاطيةفضائح:الغزالي(91

،195،197صالباطيةفضاثح:الغزالي(2)
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لطاعته،الحارةالدعوةوهذه،المستظهرخلافةعنالقويالدفاعهذاإن

مدينةفيالباطنيةالحركةبلغتهاالتيالأهميةيعكسذلككل،حولهوالالتفاف

والعقائديالسياسيالمعارضةتيارفهي،الاسلاميةالمدنمنوغيرهابغداد

والسلطنررالعباسيةالخلافةنفوذحسابعلىكانوتقدمهاالعباسيةللخلافة

المستظهرلهاانبرىكمابسيوفهمالسلاجقةسلاطينلهاانبرىلذلك،السلجرقية

القضاءمنيتمكنوالمالسلاطينبذلهاالتيالكبيرةالجهودورغم،والحجةبالقلم

بقيالغزاليرأسهموعلىالفقهاءبهاقامالتيالقويةالدعايةورغم،سياسيأعليها

.اليومحتىأنصارهلهمستمرآالباطنيةتيار

خاتمة

آثارهاأصابت،ملكشاهأولادبينالتصفيةحروبأحدثتهاالتيالمآسيإن

الاستقلالمننوعأييحققولممحايدآكانوالمستظهر،بغدادمدينةسكان

بابمنفذلكملكشاهبنمحمدثقةعلىحصلوإذا،الحلةأميرفعككماالداخلي

فيوالعمرانيةوالاجتماعيةالاقتصاديةبغدادأحوالتحسنتولكن،فقطبهالتبرك

.ملكشاهبنمحمدأيام

هيبةمنزادتالتيالأسبابمنالمرابطينمعالح!ةالعلاقةوكانت

الحروبوجاءتالعباسيةالخلافةعاصمةفيالحياتيةالنواحيفيوأثرتالمستظهر

كانالذيالمستظهروعجزالسلاجقةسلاطينعجزعنللناستبرهنكيالصليبية

للسلطنةالباطنيةالحركةوجهتهاالتيالضرباتكانتثمقوةولاحولأيملكلا

المجتمع،فيوالخوفالرعبنشرتالتيالأمورمنالمسلمينوللعلماءالسلجوقية

.والفقهاءالزعماءصفوففيوخاصةيسيوالحذرالنفسيالقلقمننوعأوجعلت
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http://www.al-maktabeh.com



القضلأتايت

المستظه!علأفيالداخليةبفدالأحوال

مةمقلى

فيالقوىهذهتأثيرومدىالخارجيةبالقوىالمستظهرعلاقةدرسناانبعد

بغدادأحوالعلىنطلعكيالفملهذافيننتقلبغدادمدينةفيالناسحياة

.الناسبينسائدةكانتالتيالعلاقاتنوعيةوعلىالداخلية

وهي:رئيسةنقاطستفيايجازهاتموقد

الاسلامية.المذاهب-

.العيارون-

الذمة.أهل-

.المرأة-

.والاقتصادالعمران-

الطبيعية.الكوارث-

تميزت،المستظهرأيامفيوالشيعةالسئةبينقامتالتيالعلاقةإن

،كثيرآهمدتوالحنابلةالأشعريةبينالفتنانكماوالاحتراموالتآخيبالصلح

الخليفة.انتهجهاالتيالحكيمةللسياسةيعودوهذا
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كانأشدهاأنإلابغدادعامةبينفتنتحدثكانتالأحيانبعضوفي

المدينة.داخلفيالسلجوقيالتسلطضدموجهأ

العباسيينالحكمرجالتناهضشعبيةقوةيشكلونالعيارونوكان

أعدائهم،إلىضرباتهميوجهواكيالقلاقلفمراتينتهزونوكانوا،والسلاجقة

الغربية.بغدأدفي-أحياءالتغلغلمنوتمكنوا

بحريةتنعم،المستظهرالخليفةكنففياليهودطائفةعاشتبغدادوفي

وانتشار"الجالوترأس"تنصيباحتفالاتالحريةهذهعلىدليلوخيرالعبادة

رأسحوزةفيكانتالتيالواسعةالأملاكجانبإلىببغداداليهوديةالكنائس

والخليفة.اليهودبينقائمةكانتالتيالعلاقةحسنعلىدلائلكلهاالجالوت

المستظهر،أيامفيكاملةدينيةبحريةيتمتعونأيضاببغدادالنصارىكان

تكريمفيالغفيرةالجموعتشاركحيثالفطركتنصيبيومالحريةهذهوتتجلى

الثقةمنعاليةدرجةإلىوالخليفةالنصارىبينالعلاقةوتصلالجاثليق

الذمة.اهلعنالغياربازالةالمستظهريأمرعندماوذلكوالاحترام

سياسيةكثيرةميادينفيشاركت،المستظهرأيامفيالبغداديةالمرأةإن

سيرفيمباشرتأثيراحداثمنالنساءبعضتمكنتوقد،وعلميةواجتماعية

العباسية.والخلافةالسلجوقيةالسلطنةعرفتهاالتيالأحداث

تجلىوقد.المستظهرايامفيملحوظأتطورأشهدتالعمرانحركةإن

السلطانيةوالأبنيةالخلافةودوروالمساجدالسورانشاءفيالتطورهذا

.والمدارسوالمشاهدوالأربطةوالحمامات

ملكشاهبنمحمدأيامفيكبيرآتحسنأعرفتالاقتصاديةالحالةأنكما

بناللههبةالخليفةوزيرعنايةبفضلالزراعيالانتاجوزادالتجارةشجعالذي

المطلب.

فقدوالأوبئةوالفيضاناتالحرائقطليعمهافيفيأتيالطبيعيةالكوارثأما

وهمومهم.الناسمتاعبمنزادت
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والاستقراربالهدوءتنعمالمستظهرأيامفيبغدادمدينةكانتالعموموعلى

والاجتماعية.الدينيةالطوائفبينالمتبادلوالاحترام

رغمملموسأتحسنأعرفتفيهاوالاقتصاديةالعمرانيةلهحالةانكما

والسياسية.الطبيعيةالكوارث

لاسللامية1هب1لمعذ1ؤلأ-1

والحنفية،الرسميمذهبهوالسنية،شيءكلقبلالاسلاميالمجتمع

نظاموكان،استبدتأنتلبثلمالافعيةولكن،والسلاطينالخلفاءمذهب

،مدارسها)؟(تأسيسعلىوالعاملينعنهاوالمدافعينمعتنقيهاأعاظممنالملك

.ببغدادالعامةسوادفيعتنقهحنبلبنأحمدمذهبأما

هذهفيالناسألفهاالتيالأمورمنالاسلاميةالمذاهببينالتنافسكان

فيالمذاهبهذهأنإلا،البارزةالعصرصفةهوالمذهبيوالتعصبالمرحلة

السابقة.الفتراتفينظيرهقلوتعاونأتلاقيأعرفتالمستظهرعهد

والأشعريةالسنة-1

بينالعلاقةفيالهدوءمنشيئأالمستظهرعهدفيبغدادمدينةشهدت

سنةوقعتواحدةفتنةإلافيهاالأجواءصفويعكرولم،والأشعريةالسنة

اللهعبدبن(2)عيسىالمؤيدأبوبغدادالىقدمأنهوسببها،1101/495

صاحبمعهومال،الأشعريالمذهبوأظهرالجامعفيووعظالغزنوي

برباطمنزلهالىماضيأمجلسهمنيومأوجازفتنةووقعت،(3)الفقيهابنالمخزن

66ص9جالشتظم:الجرزيابن(1)

:الغزنوياللهجدبنعيسىالمزيدابو(2)

،يثاعرأواعظأكانالقاسمابن،498/4011

الأشعريمذبونصربهاووعظبغدادوردكاتبأ

غزنة.فقصدبغدادمنفأخرج

145ص9جالنظم:الجوزيابن

بنعاعدهو،1108/502:الفقهابن(3)

البخاريالعلاءابوالرحمنعدبنمحمد

بهاالحديثسمع،اصبهانأهلمنالقاضي

خىوبرعحيفةابيمذهبعلىوتفقهوببغداد

قدينأ.كان،البلدمقيعار

069ص9جالمنتظم:الجوزيابن
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بغدا!منخرجثمأصحابهوكثرجردةابنمسجدمننرجمالصوفيسعدأبي

.(؟)1102/496سنة

والشيعةالسنة-2

بمدينةوالشيعةالسنةأهلبينوالوفاقالصلحفترةالمستظهرعهديعتبر

تقريبفيالمستظهرالاماماتبعهاالتيالحكيمةالسياسةإلىيعودوهذا،بغداد

واكرامهم.العلماء

وتزاورواالمحالبقيةمعالكرخأهلتصالح1095/488سنةففي

بعدالعجائبمنالحدثهذااعتبرالجوزيابنانحتىوتشاربواوتواكلوا

.(2)السابقةالأليمةالأحداث

والشيعة،السنةبغدادعامةبينالصلحتجدد1108/502سنةوفي

بينالحاللاصلاححثيثةجهودآبذلواقدالدولةورجالوالسلاطينالخلفاءوكان

أحد.منتدخلبغيرالسنةهذهتمحتىالأمرعليهمفتعذرالطرفين

والسلاحالزينةومعهمالزبير)3(بنمصمبقبرلزيارةالسنةوتجهز

خرجالأمروكذلكوالسلاحالمبردوالماءوالطيببالبخورالكرخأهلفاستقبلهم

السنة.مناحديعترضهمولمجعفر)"(بنموسىمشهدإلىةعي!ثلا

(1)

(2)

(3)

(1)

131س9جالشتظم:الجرزيابن

.87ص9جالنظم:الجوزيابن

أخوهاستعمله،71/690:الزبيربنمصب

علىأيرأرأيتماالثبيقال،الضرةعلى

بنالملكجدقتله،ممبمنأحنفبر

وتجرهالجاثليفديرعدقريببموضعمروان

.ناكالأنإلىمعروت

143ص4جالويخاتفوات:الكتبي

.318ص8جوالهايةالبداية:كثيرابن

الحنابر799/1830:جعفحبنموص

الاترمحمدبنالمادقجعفربنالكاظمموص
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بنعليبنالحينبنالعابدينزينعليابن

كان،عرالأثنيالأئمةأحد،طالبابي

وكان،وإتحهادهعادتهمنالصالحالبديدعى

مز/معهالرضيدهارونحمله،كريمأسخيأ

فيترفيانالىوحبهبغدادالىالمدينة

وتجرهالونينزي!نمقابرفيودفن،مجه

تاديلفيهعظيمثهدوعليه،يزارمثهور

يحدماوالفرشالآلاتوأنواعوالفضةالذهب

الغربي.الجانبفيوهو

-308ص5جالاعانويخات:خلكانابن
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عهدفيوالشيعةالسنةبينالعلاقاتطابعهووالاحترامالوئامكانوهكذا

المحتظهر)1(.

مزيدبنصدقةمقتلإلىالصلحسبببغدادعمرانكتابصاحبويرد

.بغداد"2(شيعةيساندكانالذي

بغدادعامةبينالفتن-3

سنةففي؟ببغدادالمحالاهاليبينفتنتحدثكانتوالآخرالحينبين

نهرفاحترقتالارجاءبابوأهل(3)طابقنهرأهلبينفتنةوقعت487/5941

الموقف،تهدئةأجلمنالشرطةوصاحب(4)يمنوتدخلتلولأوصارتطابق

بغدادشحنةفانفذالزينبيطرادالنقيبالبصرةبابأهلقتلنفسهاالسنةوفي

فتدخلونهبواوأحرقواالموقفالكرخأهلفاستغللمعاقبتهمقوةاليهم

عنهم.بالكفوأمرالمستظهر

بهمحلإذاالمدينةشحنةعلىيئورونالعامةكانالأوقاتبعضوفي

،495/1011سنةحدثماوهذا،أحدهمعلىفاعتدىحدهجاوزأوضيم

العيارونوشاركهمالعامةفرجمهم،ملاحأأرثقبنايلغازيأصحابقتلعندما

منالانتقامايلغازيوأراد،دجلةنهرفيغرقنجاومن،الأتراكأكثرفقتلوا

شبههيالانتفاضةهذه.مأربهتنفيذمنومنعهالمستظهرفتدخلالغربيالجانب

الحكمضدالعامةشجاعةعنتعبيروهي،السلجوقيالتسلطضدئورة

الأجنبي.

470-469ص01تخ!الكامل:الاثيرابن(9)

.78صبغدادعمران:الحيني(2)

الغربية.ببغدادمحلة:طابقنهر(3)

.321ص5تخ!البدانمعجم

ابو،511/1117:الجيولثناللهعبدبنيمن(4)

مهيباكان،بالتهالمظهرخدمأحدالجر

163

ارتقت،ثاتبةوفعنةرايذاالتدليرحنجوادأ

،الحاجإمارةإليهفوضتحتىالعاليةالأموربه

أمرحضرةمناللطانإلىرسولأوبعث

.مرارأمينالمؤ

196ص9جالعتظم:الجرزيابن
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وفيالقتلىبعضفيهاوسقط15/50911سنةالعامةبينفتنةحدثتكما

.(1)والطمأنينةالاستقرارمننوعهايسيالعامةحياةكانتذلكخلامما

د1بغدمدينةفينور!يعمل1-ثانيا

القلاقلمنيستفيدونوكانوا،المستظهرعهدفيببغدادالعياروننشط

خصومهمإلىضرباتهميوجهواحتىحولهاوماببغدادتحدثالتيوالاضطرابات

.سواءحدعلىوالتجارالسياسيين

السرية،طابعالمستظهرعهدبدايةفياتخذتقدحركتهمكانتوإذا

تموقد،ذلكإلىتدعوالحاجةعندماالأحداثمسرحعلىيظهرونكانوافانهم

.(2)المدينةمنالغربيبالجانبفتكواعندما490/1096سنةالامرهذالهم

ضررهموعظم،الغربيالجانبفيثاطهمزاد492/0981سنةوفي

وتمكنمنهمجماعةفأخذعليهمبالقضاءيمنالدولةكمالأمرالمستظهرأنحتى

.الفرار)3(منالباقون

الىأيديهموتمتد1099/493سنةالامامإلىخطوةالعيارونويتقدم

واضحتحدوهذا،الدامغانيالحسنأبيالقاضيئيابويأخذونالحكمرجال

بعضهم،قتلمنتمكنحيثيمنالدولةكمالالأميرإلهمسيرالذيللمستظهر

منتتأكدمنبكلتفتكفهيعياركلعلىجدأغاضبةالمستظهريةالدولةوكانت

.(")إليهمانتسابه

هذهالعيارونوينتهز،ببغدادالعامةبينالفتنتكثر497/0311سنةومع

صاحبأنحتىمجددآبغدادمنالغربيالجانبعلىوشيطرونالمناسبة

عنيعجزكانوالشحنة،الشرقيالجانبإلىينسحبأناضطرالشرطة

ابن830ص9جالنظم:الجوزيابن(1)

،237،238صر01جالكامل.الأنجر

240،514.
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310ص9جالمنظم:الجرزيابن(2)

103ص1"خالكامل:الاثيرابن(3)

113!ص9جالنظم.الجوزيابن(4)
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أبوالنقيبعادحتىمستعرآالروبقي،الضعفاءإلايدهفييقعفلا!!اومتهم

الكرخإلىالرضاوالنقيبالسنةأهلمحالوجميعالبصرةبابالىاقاسم

.(1)وتوابعه

فلجأ،بالنهبفأمرالغربيالجانبأهلمنلنفسهيثأرأنالشحنةوأزاد

سائرعلىدينارومائتيألفينالنقيبينمعفقرر،مستنكرينالديوانإلىالناس

طلببعضهمأنحتىالضعفاءالتدبيرهذافأهلك،الغربيالجانبفيالمحال

.(2)لاممنعليهيتوجبماجمعأجلمنالصدقة

وظهر،العيارينلقوةبالنسبةالثقلمركزبغدادمنالغربيالجانبوكان

وهكذا،لهاالمواليةالعباسيةوللخلافةالسلجوقيةللسلطةجليآتحديهمفيه

وبخيراتهاببلادهمتحكمتالتيالسلطةضدالمناهضيندورالعيارونيأخذ

وكانواالعيارونلهمتصدىبينماوممتلكاتهممصالحهمعلىخوفأالناسومالأها

.(3)المحدودةالانتصاراتبعضعليهايحققون

لذمة1ثالثا-أهل

.(4)والنصارىاليهودوهم

1-اليهود

وعزأمانفييعيشونوهم،يهوديألفاربعيننحوبغدادفييقيمكان

منعددوبينهم،التطيليبنيامينتعبيرحدعلىالمؤمنينأميرظلفيورفاهية

رئي!مدرسةولكل،مهمةمدارسعشربغدادفيولهم،الدينعلماءكبار

فيالنظرغيرلهمعمللابالمعتكفينيعرفونالعشرةوالأساتذة،عليهايشرف

مدرسته.فيكلالاسبوعأيامطوالالناسبينويقضون،طائفتهمأبناءمصالح

378ص01!الكاكل:الائيرت+ا(1)

138-137ص9نح!النظم:الجوزيابن(2)

54ء!ء01!فالكاكل:الاثيرابن(3)
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اللطايخةصالاحكام:الفراءيعلىأبي(4)
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"يعقوبونغاؤ"مثيةرأسكبيرهممجلسفيفيجتمعونالاثنينيومأما

الربيفهوجميعهمالعلماءهؤلاءرئيسأما،مجتمعينرعيتهمأحوالفيللنظر

سيدناالمسلمونوش!ميه،"الجالوترأسسيدنا"الملقبحسدأ؟طبندانيال

الخليفةمنموجهعهدكتابمنببغداداليهودعلىسلطانهويستمد،داودابن

ذريتهإلىالمنصبهذاوينتقل،الاسلاميالدينبأحكامعملأالمؤمنينأمير

كافة،ملتهأبناءعلىالرئاسةختمالخليفةيمنحهالرئيستنصيبوعند،بالوراثة

المجهودبينالمرعيةالتقاليدوتقضي،رسميباحتفالتكريمهيتمذلكوبعد

مرورهعندوتحيتهالجالوترأسامامبالنهوضالرعيةأبناءوسائروالمسلمين

.جلدةمائةبضربهعوقبذلكخالفومن،بهم

اليهودمنالفرسانمعهيسيرالخليفةلمقابلةالجالوترأسيخرجوعندما

ابنلسيدناالطريقاعملوا":بالناسيناديمنادالموكبويتقدم،والمسلمين

وعلىمقصبحريرمنحلةوعليهجوادهصهوةممتطيأالرئيسويكون،"داود

شعارعليهامنقوشبسلسلةمربوطةقماشقطعةمنهاتتدلىكبيرةعمامةرأسه

.(9)الخليفة

الخليفةينهضوعندئذيدهلثمإلىيبادرالخليفةحضرةفييمثلوعندما

مخصصكرسيفوقالرئيسفيجلسالحاشيةورجالالحجابمعهوينهض

اليهودطوائفجميععلىالجالوترأسنفوذوشريالخليفةقبالةلجلوسه

(2)اللانوبلادوارمينيةوالجزيرةواليمنخراسانوبلادالعراقفيالمنتشرين

وحدود(6)جيحوننهرشواطىءحمى(5)وجورجيةوسيبيريا)"((3)والتركمان

135،136،137صالرحلة.بنياين(9)

أريخة.ممالكمن:اللان(2)

069ص1جالبدانمعجم:ياقوت

الىاقدادهفيتصلالتركبلادوهي:التركمان(3)

الىالاسلامبلادناحيةمنوتصلوالصيرتالهد

23ص2تخ!البلدانمعجم.ياقوت.فاراب

منقريةالرفياتيللاتحاداليومتابعة:يميريا(4)

المالي.المتجمدالمحيص

؟66

بيناليومالسوفياتيالاتحادفي:جورجة(5)

.وخراسانطرشان

119ص2خالبدانمعجمةياقوت

والهندالندبينيقعجبلمنينغ:جحوننهر(6)

ياههتجمدخوارزمبحيرةفيولصب،وكابل

.الثاءفصلفي

-196ص2تخ!البلدانمعجم.ياقوت
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نأويقولالرأيهذامتزآدمويخالف.الهندوديار(2)التبتوبلادسمرقند)9(

.الفراتشرقيعلىإلاتسريلاالجالوترأس!ة

الرئيسراسعلىيدهالمؤمنينأميريضعالعهدكتابيمسلمأنوبعد

أمامهوتنفخالغفيرةالجماهيروحولهالخاصبموكبهدارهإلىيعودثمومنابحديد

.(3)الطبولوتقرعالبوقات

الرصافةجانبفيمنهاقسم،كنيسةوعشرونثمانبغدادفيلهمواليهود

أساطينفيهجسيمبناءالجالوترأسوكنيسة،الكرخجانبفيمنهاوقسم

رؤوسوتزدان،والذهببالفضةالمزوقةالزاهيةبالأصباغالمنقوشةالرخام

مصطبةالكنيسةصدروفي،ذهبمنبحروفالمزاميرمنبكتاباتالأساطين

الجالوتلرأسالمخصصةالأريكةوفوقهارخاممندرجاتبعشرإليها!عد

.داود)4(آلأمير

إلىيشخصونوهم،البلدانفيالربيينيعينالذيهوالجالوتورأس

ويمتلك،والعطاياالهدايااليهويحملونالرئيسلمقابلةنصبهمبعدبغداد

،أجدادهعنورثهمماوأكثرهاوالبساتينوالمزارعالواسعةالعقاراتالرئيس

منعظيمسنويايرادوله،منهينتزعهاأنأحدحقمنليسمصونةهذهوأفلاكه

.(والتلمود"هالتوراةباحكاموالفقهالحكمةمعوالأسواقالفنادق

اليهوديةالديانةبتقاليدالشديدالتمسك

وتعصبهمالدينيةبالتقاليدالشديدبتمسكهميتميزونبغدادفياليهودكان

يومعطلةعليهايحافظونالتيالتقاليدهذهومن،هلاكهمالىذلكأدىولولها

1107/501سنةفيأنهوصدف،أبدأاليومهذافييعملونلافهمالسبت

قمةوهي،النهروراءمابلادمن:سمرقند(1)

.اليومرويمةبلادمنالصغد

.462ص3خالبلدانمعجم:ياقوت

والصين.النهدينتقع:تبت(2)

01ص2خالبلدانمعجم:ياقوت

167

الاسلاميهالحضارة-938صالرحله:بنياين(3)

.81ص1ج

139صنفسهالممدر:بياين(4)

الرحب.الكرصي:الأريكة

138صالرحلة:داين(5)
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منلهحدلاماواحترقالناسمنكثيرفيهاوهلكجردةابنخرابةاحترقت

شيئأينقلوالماليهودمنجماعةبهاوكان،البيوتوأثاثوالأموالالأمتعة

علىللفرجةالغربيالجانبإلىعبرواقدأهلهبعضوكان،بسبتهملتمسكهم

قدوأهلهمخربتقدبيوتهمفوجدوافعادواالعيديليالذيالسبتفيعادتهم

.(؟)هلكتقدوأموالهماحترقوا

لنصارىا-2

وخيرالدينيةالناحيةمنكاملةبحريةيتمتعونفكانواببغدادالنصارىأما

الدولةمنتدخلبدونالروحيينلرؤسائهماختيارهمهوالحريةهذهعلىمثل

وراعمدبرمنالفطركةكرسيخلا،1092/485سنةففي.المستظهرية

فيالفطركةلهعقدتحيث(2)الجاثليقمارمكيخياعليالإجماعفوقع

.(3)الناسفيهالسرورعممشهودأيومآوكان،المداين

سعيدالفرجأبيوبينالجاثليقالأببينجرى1096/490سنةوفي

تولىفلماالبيعفيالعبادةطقوسبعض!حولخلافالواسطيابراهيمابن

تغييرومنع،القديمةالرسومإلىبالعودةالناسأمرالفطركةالجاثليقمارمكيخيا

التلميذابنالفرجأبيمنالواسطيابراهيمبنسعيدالفرجأبووطلب،العادة

وجرتالخلافوتطور،يفعلفلمالطرفينبينالحاللاصلاحيتدخلان

جهيربنمحمدمنصورأبوالدولةعميدالمستظهروزيرتدخلحتىكثيرةخطوب

لمكلامأالجاثليقإلىينقلونالقساوسةبعضوكان،الخلافحسمأجلمن

الطقوسممارسةمنالجاثليقحرمهحتىالفتنةزيادةأجلمنالواسطييقله

455صر01تخ!الكامل:الاثيرابن(1)

الطاهرالقديىالأبهذا:الجائيقمارميهجا(2)

،للصوابمجأعفيفأزاهدأكان،بغدادمن

وكاذ،زمانهمنبرهةال!لصاعةوتعرضر

بالعقة،مريممارتالدةليةإلىيترددتأ

168

اجر.يخرمنزمانهمنمدة

صالشرقكرصفطاركةانجار:صليبا

937

صرالشرقكرسينطاركةانجار:عيا(3)

137

http://www.al-maktabeh.com



لحبهمالتدبيرهذاالمؤمنينبعضفأنكرالثلائاءسوقبيعةفيالدينية

للواسطي.

وأجرىالواسطيوابنالجاثليقجمعمناخيرأالدولةعميدوتمكن

.(1)هنعفرضيالجاثليقيدوقبلالواسطيابنفقامالصلحبينهما

المناسباتفيبغدادنصارىبهايتمتعكانالتيالدينيةالحريةوتتجلى

ايشناحعندما،4055/1110سنةففي.الفطركتنصيبيوموخاصةالدينية

تنصيبهوحضر،بالمدائنفطركأالثانيايليا)2(علىالكليالاختياروقعمكيخيا

وأسقف،عكبري"ه(وأسقف،("وحلوانالريومطران،(3)نصيبينمطران

وأسقف،أدرمةواسقف،أصفهانوأسقف،والنهروانات)7(،القصر)6(

ساءورؤووزراءوشمامسةقسانمنالكثيرةوالجموع،أروميوأسقف،بشتدر

أبووالحكماءالكفاةرئيسالملكفوقفالدولةأمينالأجلوحضر،ومؤمنين

التلميذ،بابنالمعروفالغياثيالطيبابراهيمابنصاعدابناللههبةالحسن

والبخوروالشموعوالانجيلبالصليبالدينرجالواستقبله،مشهودأيومأوكان

وعملواوالثياببالبسطالعادةجاريمثلأمامهالطريقونرشوا،والصلاة

.القياب)8(

الثرقصكرسيفطاركةانجار:صليبا(1)

142

المقلي،بابنالعروتالجائليق:الثانيايليا(2)

الموصلأهلمنالطاهرالقديىالأبهذا

ومطرانها.

المثمرقصكرسيفطاركةأخبار:عيا

152

علىالجزيرةبلادمنعامرةمدينةوهي:نعبيين(3)

.الامالىالمرصلمنالقوافلجادة

288ص5جالبلدانمعجم:ياقوت

مماالوادحدودآخرنقععرايةمدينة:حلوان(41

.بغدادمنالجباليلي

290ص2خالبدانمعجم:ياقوت

169

(5)

(6)

(7)

(8)

ينغنهر)دجلنراحيمنبليدةاسم:عكبهري

صريمنقرب(القادسيةمقابلبغدادأعلىمن

فراسخ.عرةبغدادوبينليها،واوانا

214ص4ابلدانخمعجم:ياتوت

ابرضيد.أنجيةمنوهوبالرتة:القصر

.354ص4خالبلدانمعجم:ياقوت

والأوسطالأعلىثلاثةوهي:الهروانات

وواسطبغدادلينواسعةكررةوهي،والأسفل

الرقي.الجانبمن

.324ص5خالبلدانمعجم:ياقوت

الئرقصكرسينطاركةانجار:صليبا
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وقام،(؟)الرومبدارالقلايةفيوجلس،بغدادإلىبالجموععادوأخيرآ

السلطنةمناطقمختلففيالنصارىرعاياعلىالروحيينالرؤساءبتعيين

والفقير،والغنيوالضعيفالقويبينوالنصفبالحقحكمهوكان،السلجوقية

وخلا،يومأوعشرينأشهروسبعةسنةوعشريناحدىرياستهمدةوكانت

سنة.لمدةبعدهالكرسي

منعاليةدرجةإلىبغدادونصارىالمستظهربينالحسنةالعلاقةوتصل

عنالغيإربازالةأمرهالمستظهرأصدر،498/4011سنةففيوالاحترامالثقة

أشهر.وأربعةسنةعشرةأربعحواليدامأنبعدالذمةأهل

منتحدكانتالتيالقيودمنكثيرأالنصارىعنأزالالعملهذاإن

عهديكونوبهذا،والاجتماعيةالنفسيةالعزلةمنحالةفيوتجعلهمحركتهم

منوغيرهاببغدادالذمةأهلبهامرالتيالعباسيةالعهودأزهىمنالمستظهر

بها.المحيطةالمناطق

عنهفيسكتالذمةأهلعناليارالمستظهرأزالأجلهمنالذيالسببأما

المؤرخينبقيةوكذلك،السببيعرفلابأنهيقولالذيالجوزيابن

بنسعيدالفرجأبيتأثيرإلىالأمرهذافيردالمجدلصاحبأما،المسلمين

الاماميةالشريفةالخدمةمنلقربهنظرأالراهبالقسالطبيبالواسطيابراهيم

.(2)العاليةولأخلاقهالحسنةالمرضيةلأفعالهوتقديرأالمستظهرية

والمساواةالعدالةمنوافربقسطالمستظهرعهدفيالذمةأهلنعملقد

ميدانفيمنهمونبغوالعلميةالاقتصاديةالحياةمجالاتمختلففيوساهموا

.(3)عاليةشهرةعلىحصلواأعلاموالطبالأدب

أصبحتوأخيرأ،الربانعومعة:القلاية(1)

الرصافة.شمالتقعالرومودارالجاثليفمركز

.136ص3جالبلدانمعجم:ياقوت

الثرقصكرصنطاركةانجار:صليبا(2)
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المنتظم:الجوزيابن031-401-1440

143ص09ج

الأطاءطقاتفيالأنجاءعيون:أصيبةأبيابن(3)
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منوالكتبةالأطباءوأكثر،اليهودمنكانواالصيارفةأكثرأنالملاحظومن

.(9)النصارى

بقيتفقدبالمستظهرالذمةأهلتربطكانتالتيالطيبةالعلاقةرغم،ولكن

كانالوقتوبنفس،الخزينةموارداحدلأنهاعليهممفروضة(2)الجزية

يكفيهماوأعطاهحاجتهسدإلاالحالبهضاقتذميأولامسلمأيتركلاالمستظهر

.(3)خزانتهإلىتردالتيالأموالمننصيبأللفقراءجعللأنه

لم،والمستظهرالذمةأهلبينقائمةكانتالتيالحسنةالعلاقةأنيبدو

البلادسواحلاحتلواقدالفرنجوأنخاصةمحمدالسلطانعندمقبولةتكن

السلطانأضدر،1157/501سنةوفي.بأيديهمالقدسوسقطتالثامية

إلاالوزارةإلىيردهولمالمطلببنالدينمجدوزيرهيعزلبأنالخليفةإلىأمره

منها:بشروط

الوزارةأجهزةفيالذمةأهلمنأحدأيستعمللاوانالسيرةوحسنالعدل

.(،غيرها)أو

يتاثرلمالعموموعلى،المستظهرأيامفياستثنائيأعملأكانالتدبيرهذا

الصليبيين.يدفيالقدسمدينةسقوطجراءمنالذمةأهلوضع

اللجوتيصالعصرفيالأدب:الونجي(1)

.86ص1جالاصلايمةالحضارة:تز

لقاءكتابلهممنتؤخذماليةقيهمة:الجزية(2)

تجبولاالرؤوسعلىموضوعةوهيحماية

الأحرارالرجالعلىإلاالثرجةالاحيةمن

ولاعيولاامرأةعلىتجبولاالعقلاء

ثمالةالموسرالغنيمنوقدرها،مجون

أربعالمتوسطومن،النةفيدرهمأواربعون

علاثناالعاملالفقيرومن،درهمأوعرون

درهمأ

171

أربعينالجزيةفكانتالمستظهرأيامفيأما

الواحد.الخصعلىدرهمأ

-3ء1صاللطالةالأحكام:الفراء

(3)

(4)

189،019صالباطةفضائح:الغزالي

.445ص01خالكامل:الاثيرابن

يه:الابيقرل

لد492/0981صنةالقدسمدينةصقوطإن

ولمبغدادالذمةاهلوضعبهيتأثرلمالميين

ضدهم.حادثيجل
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لمستظهر1عهدفيلمر؟ة1-!عب1ر

واجتماعيةسياسيةكثيرةميادينفيالرجلالبغداديةالمرأةشاركت

الأحداثتوجيهفيبارزدورلهنكانمنالسلاطيننساءومن،وعلمية

.ملكشاهالسلطانزوجةالسلاجقةنساءأيثهرومن،السياسية

487/4901:خاتونتركان

سياسةالأموروساستبعدهالسلطةعلىاستولتزوجهاتوفيعندما

بهافأرضتدينارمليونعشرينعلىتزيدكانتالتيالأموالوأنفقت،عظيمة

يومئذوعمرهالسلطنةفيمحمود.ولدهاترتيبعلىالخليفةمعواتفقتالعسكر

تاجلوزارتهوترتبالحضرةمنابرعلىلهوخطب،شهوروعشرةسنينخمس

الخليفةمنبخلعالدولةعميدوجاء،خسروبنالمزربانالغنائمأبوالملك

إلىخرجتثم،الخليفةعنوهنأهافعزاهاأمهإلىودخلمحمودعلىفأفاضها

.(؟"أصبهان

انتصرمعاركالطرفينعساكربينفجرتبركيارقاخوهابنهاينافسوكان

بركيارقمواجهةفيفشلتوعندما،الملكتاجقتلأنبعد،بكريارقفيها

قواتأمامهزمولكنهأذربيجانأميرياقوتيبناسماعيلخالهضدهأثارت

أيضأ.بركيارق

وافتهاحينأرسلانألببنتتشالدولةبتاجالاتصالعلىمصممةوكانت

منفارسآلافعشرةومعهاأصبهانبيدهاوكان1074/467سنةالمنية

وبموتهاالعساكروقادتالجيوشودبرتالحروبباشرتوهكذا،(2)الأتراك

.(3)ملكشاهبنلبركيارقالأمروعقدمحمودابنهاأمرانحل

26ص9جالنظم:الجوزيابن(9)

،216-215ص10!نالكاكل:الاثيرابن(2)

،22،240
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.84ص9جالنتظم:الجوزيابن(3)
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496/2011:اللهبامرالقائمبنتالسيدة

وكانالصدقةوكثرةبالدينموصوفةوكانتطغرلبكالسلطا\،زوجةكانت

إزالةفيتسعىأنهاعنهاأبلغلأنهبيتهاألزمهاقدبالثهالمستظهرالنحليفة

.(؟"دولف

536/4111المستظهروزوجةالثانيةملكشاهبنتالسيدة

عقدجرىوقد،ملكشاهبنتخاتونالمستظهرتزوج208/5011سنة

نظامالخليفةوكيلوكانالسلجوقيةالدولةعاصمة،أصفهانمدينةفيالزواج

الفقيه.محمدبنصاعدالعلاءأبووالخطيبالملكنظامبناحمدالدين

نصرمحمدسعدأباالاسلامزينالخليفةبعث1910/504سنةوفي

بدارونزلتبغدادفدخلت،الخاتونزوجتهلاستدعاءأصفهانإلىالهروي

فكانرمضانفيجهازهاونقلبغدادوزينتمحمدالسلطانأخيهاعندالمملكة

والمهورالنجائبوجاءت،بغلأوعشرينوسبعةجملأوستينواثنينمئةعلى

،بالفرحالناسوتشاغلالقبابونصبتالأسواقوغلقتوالمزيناتوالجواري

السرورلياليمنزفافهاليلةوكانت،رمضانمنالعاشرليلةفيالزفافوكان

.(2)العظيمة

بغدادعلىالسوربعمارةالمسترشدأمر،1123/517سنةوفي

يخرجونوكانوا،أسبوعلمدةمحلةكلأهلالعمارةعلىتناوبوقد،الشرقية

بغدادوزينت،أولادهختانعلىالخليفةوعزموالملاهيوالصنجانبالطبول

وعلقتالنوبيببابقبةالمستظهرزوجةخاتونوعملتالقبابالناسوعمل

الدوابدربفيقبةوعملتالناسأدهشماوالديباجوا(جواهرالثيابمنعليها

وعلىالروميالديباجمنسترانعليهاونصبالحللمعمنحوتةغرائبوعليها

.366ص01الكاكل:الائبرابن(1)

166-61ء،061-591ص9جالنظم:الجوزيابن(2)
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الثيابمنمخبآتهمالناسوأظهربالثهالمعتزالآخروعلىدثهالمتقياسمأحدهما

بلياليهن.أيامسبعةوالجوهر

بنمحمودالسلطانبينالعلاقةتوترتحين،1127/521سنةوفي

اقتحاميريدونالسلطانعسكرمنجماعةجاءالمسترشدوبينملكشاهبنمحمد

منزلتها،وعلولجاههانظرأالثانيةخاتونفمنعتهمالنوبيبابمنالخلافةدار

الجواريفخرجتالخلافةدارونهبواالغربة(؟"بابمنفدخلواعادواولكنهم

بها.يستشفعنخاتوندارودخلنيلطمنحاسرات

المهيربابنواتهمتالخاتونفيالناستكلم1132/526سنةوفي

سنجرأخاهاالمسترشدراسلئم،هربأنهوأشيعوقتلوتريتهخيلهوأخذت

يحفظها،مندارهافيمعهاوأقاماقطاعهاالمسترشدوحلبأمرهاوأخبره

يفتكأنيريدبأنهعليهانردسنجرإلىوكتبتذلكمنالخاتونوتألمت

،للقتالالخروجعلىذلكوهيجهالكتابمنهاالمسترشدفأخذبالمسترشد

مرحلةوتبداالعباسيةوالخلافةالسلجوقيةالسلطنةبينالعلاقةتنقطعالأمروبهذا

به.والتنكيلالمسترشدعلىبالقضاءتنتهيالمريرةالعداوةمن

السلطانحاصرحينذلكمحمدةلهاحصلت1136/530سنةوفي

منهمكثيرفحملبغدادأهلوخافالمسترشدبنالراشد)3(الخليفةمسعود"2(

دارسلمأنبعدبغدادمنالراشدخرجثمالخاتونودارالخليفةدارإلىأموالهم

منطبوهوالنوبيبابلحفظأصحابهافأخرجتخاتونإلىومفاتيحهاالخلافة

مسعودودخلأيضأالخاتونعندوأولادهنساءهالراشدوتركالخلافةدارأبواب

الراشدأهلإلىوردتخاتوناليهفذهبتالراشدممتلكاتعلىواستولىبغداد

.ببغدادالخلافةدارأبوابأحد:الغربةباب(1)

.450ص2جالبدانمعجه:ياقوت

بنمحمدابن،1152/547:صعود(2)

.الأمراءلهوأذعناللطنةفيتمكن،ملكاه

151ص01جالنتظم:الجرزيابن

174

بنمنصورهو:532/1371:الراشد(3)

مهيبأكان،فأصبهانالاطيةقتله،المترشد

والطق.العوةشدلد

.62ص11جالكامل:الائيرابن
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.كئيرأ)؟(منزلتهاعظمتوهكذاتقريبأأخذهماكل

الىكرمانملكقاورتابنمنرسولوصل،533/1139سنةوفي

دارهاإلىمسعودوزيرفجاءالمستظهرزوجةخاتونيخطبمسعودالسلطان

دينارألفمئةعلىالملاكأوقعثمالسلطاندارالقضاةفحضرفأذنتفاستأذنها

.(2)هناكوفاتهافكانتإليهوسيرتوالدنانيرالدراهمونثرت

وكانتبغدادعرفتهاالتيالكبرىالأحداثفيمهمأدورألعبتوهكذا

والخلافة.السلطنةبينالشرسةالعداوةتلكفيسببآ

وأشدهنالنساءأعقلمنجليلةرئيسةكانت:الساعيابنعنهايقول

الامامأصحابعلىووقفتهاالعسكرسوقبشارعمدرسةوأنئ!أتوسدادأحزمآ

.منها)3(أكبرمدرسةالدنيافيوليسحنيفةأبي

المقتديقهرمانة

مركزإلىالمستظهروصولفيالمباشرالتأثيرلهنكاناللواتياخساءاومن

الدارمهامتنفذفهيكبيربنفوذتتمتعكانتالتي،المقتديقهرمانةالخلافة

كانللمقتديالطبققدمتوحين،العزيزالديوانمهامألوزيرينفذكماالعزيزة

ووكلت(4)الحجرةبابفأغلقت،فجأةفمات،"حسب"،صغيرةجاريةعنده

مصلحةتأمينعلىواياهوتعاهدتالوزيرإلىوأرسلتيحرسهمنبالباب

فيعزاءكالله"حسن:قالتاليمينمنهأخذتوعندما،وأصحابهأصحابها

العهدوليعلأدخلتهثمالبلد"،أمرأنتفزمالدارأمرزممتفقدالمؤمنينأمير

السلطانإلىالوزيرومضىبعدهوخلافتهالمقتديموتمعهوقرر،المستظهر

،2،27عر10جالنظم.الجوزيابن(1)

28

.78-59ص01جالئظم:الجوزيابن(2)

109-081صالخلفاءنساء:الاعيابن(3)

صبغدادياتعالمات:معروفناجي

208

175

وهيببغدادالخلافةبدارموضع:الحجرةباب(4)

علىيخلعلهيهاابخياذعجةالئأنعظيمة

الموسمأيامفييحضرونوإليهاالوزراء

.للهناء

.730ص1تخ!البدانمعجم:ياترت
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كانذلككلالمقتديموتوأشاعالمستظهروأجلسعادثمالأمرمعهوتدارس

."؟"القهرمانةبتدبير

المستظهرقهرمانة

القهرمانةالأمنيةهذهلتحقيقفاختارالمستظهرازعاجيريدالخطيبيكان

المطلبابن،المستظهروزيرتحدثوقد،الخليفةعلىتؤثرأنتستطيعالتي

:فقال

فقالالمستظهرقهرمانةأبصرحتىالخلافةدارمنيتقربالخطيبيزالما

وسألنيالمستظهرالامامشقيقهارونحديثالسلطانمعيأجرىاليوم:لها

فثارت،الخطيبيبحديثالخليفةوأخبرتالدارإلىالقهرمانةفدخلت.عنه

آلافستةمعهوأرسلالخطيبيإلىمباشرةبالركوبوأمرهالوزيرواستدعىثائرته

.شرهودفعأرضاهالطريقةوبهذهأخيهذكرعنيكفأنمنهوطلبأميريةدينار

بالأحداثصلةعلىكانتالمستظهرقهرمانةأنالحادثةهذهمنيتبين

الخطيبياختارهاولذلكالمستظهرعلىتأثيرولهاالخلافةدارفيالداخلية

.(2)الخليفةإلىمكرهلتوصيل

أبيبنتدلال:منهنالنساءمنعدداشتهرفقدالعلميالصعيدعلىأما

سنةتوفيتأباهاسمعت،المهتديبنالعزيزعبدبنمحمدالفضل

1114/508

512/1811الحكبمابيبنترابعة

وابنالمسلمةوابنالجوهريمنسمعت،الحيريالهعبدابيابن

.(3)خيرةوكانتولدهاعنهاورو!وحدثتوغيرهمالنقور

عوانفيالمخصرالجامع:الاعيابن(9)

.42-94ص9البرجوعبونالتاربخ

بالاحتياليقازاصفهانحاكمهو:الخطيي(2

محمدالسلطانوزيررمىوقد،والوقيعةوالمكر

176

صلب.حتىالباطةبتهمة

.89صسلجوقآلدولةبختار:البنداري

018،102صر9جالشظم:الجوزىبنا(3)
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الغرادوبنتالجنيدوبنتالحرانية

نريدوهو1119/513عقيلبنعليالوفاءابوالزهدفيعليهنتتلمذ

قطسطحآتصعدلمبيتهاقعرإلىمنقطعةكانتالغرادوبنت،عصرهوامامدهره

.الورعفيكلامولها

534/1139:الفرضيالخيرياللهعبدبنتفاطمة

به.وحدثتالحديثسمعت

:ببغداداشتهرتفقدوالتعبدالزهدميدانفيأما

521/1128:الحسينبنتفاطمةالسيدة

فيهتجتمعرباطلهامتعبدةواعظةكانت،الرازيفضلويهبنالحسنابن

صاحبمنهاوسمعالخطيببكروأباالمسلمةبنجعفرأباسمعتالزاهدات

الحربيلابراهيمالغيبةذمكتابناصربنالفضلأبيشيخهبقراءةالمنتظم

.(؟)الشافعيمسندوروت

:برزتوالتعبدالخيروأعمالالبرمجالوفي

515/1122:السفريةخاتون

وتبعثتتدينوكانت،وسنجرمحمدألهفولدتملكشاهحظيةكانت

وأمهاأهلهاعنبحثتالملكفيحصلتولمامكةطريقإلىالسبيلحمال

إليهاوصلوافلما،بهميأتيهالمنالأموالبذلتثممكانهمعرفتحتىوأخواتها

يقاربنهاجواربينالبنتفجلستسنةأربعينمنذفارقتهاقدكانتأمهاودخلت

إليهانهضتكلامهاالأمسمعتفلما،لاامتعرفهاهلتنظرحتىالشبهفي

فيمحمودالسلطانلهاقعدخاتونتوفيتفلما،الأموأسلمتفقبلتها

.العزاء)2(

212،229ص9جالنتظم:الجرزيبنا(1)

.8،88-7ص01جنفهالممدر:الجرزيابن(2)
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بالرجاللنساءااختلاط

فيوانرجالالنساءبينالاختلاطيستسيغالبغداديالمجتمعيكنلم

منخالطريقفييجتمعاأنللزوجينحتىيسمحلاالمحتسستوكانالطرق

و.لم،دجلةعبورعندالزوارقركوبأثناءوالرجالالنساءبينيفصلوكانالمارة

العبورمنالنساءبمنع208/5011سنةأمرهأصدربلبذلكالمحتسبيكتف

.الزورقنفسفيالرجالمع

أمرحين1100/494سنةالمستظهرمنالنساءعلىالتشديدوصدر

سهرالقصر،ومعجامعافتتاحعندللتفرجليلأالخروجمنبمنعهنالمحتسب

للقوانينمخالفةفيهاحوادثتقعكانت،الناسأخلاقبحفظوعنايتهالمستظهر

التعرفمنتتمكنالآخروالبعضالحكومةمراقبةمنيفلتفبعضهاالشرعية

عليه.

يلتقونالرجالفكان؟الاجتماعيةالقيمعلىيخرجونالناسبعضوكان

أنهمإذالمغامرةقبيلمنكانذلكولكنالليلفيخفيةبالنساء

سنةحدثكماذويهنلانتقامأنفسهميعرضونبالنساءالالتقاءبمحاولتهم

فماأختهعندغبريبآرجلأفيهافوجددارهإلىصبيدخلعندما،01106/50

زوجهذهالقتلبمهمةيقوموقد،الرجلذلكقتلإلىأسرعأنإلامنهكان

بسببالقتلهذاعلىالمترتبةبالنتائجيعبأولاآخربرجلباتصالهاعلمإذاالمرأة

.(؟).العرضعلىالغيرة

لمعستظهر1عهدفيلاقتصاد1ون1لمحمر1خامسا-

جنوبفيقصورهميبنونالعباسيونالخلفاءأخذالمستظهرعهدقبل

أمرالمستظهرتولىولماجديدةأرباضالقصورهذهحولتآ*ثمالمخرممحلة

263صيغدادالعامة:فهد.231،481،571،599ص9جالعظم:الجوزيابن(1)
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يملكها.التيالامكاناتضمنوتحصينهابغدادتعميرعلىيعملبداالخلافة

هي:نفذهاالتيالعمرانيةالأعمالوأهم

يملحراسور-1

يجمعالدولةعميدوانطلق،1095/488سنةالسوربهذاالعملبدأ

التيالأبنيةلأصحابالتعويضاتوتقديمالمشروعهذالاتماماللازمةالأموال

.السوربسببستزال

وكانتفيهوالمشاركةالمشروعبهذابالاحتفالللعامةالدولةعميدوأذن

والطبولوالبوقاتوالأعلامبالسلاحالناسخرجحيثنوعهامننريدةمناسبة

المعروفة.الملاهيوأنواعوالزمور

مايعرضونالأحياءوأهلوالمهنوالحرفالفنيةالمواهبأصحابوبدأ

هذهوخلال،أيضأالمدينةشوارعملأتوالزينةالناسأمامالشوارعفيعندهم

التيوالأعمارالتصرفاتمنكثيروجرىوالنساءالرجالخرجالاحتفالات

الاسلامية.الشريعةتخالف

لوزيرالانحرافاتهذهعلىسخطهوأعلنعقيلبنالوفاءأبوتحركلذلك

عوراتكشفوأهمهاالمنكراتهذهعنمباشرةمسؤولأيعتبرالذيالمستظهر

اللةغضبمنوحذرهالحريرولبسبدرببابالظاهروالزنىالنساءأمامالرجال

الأعمالهذهلهيحسنونالذينالانتهازيينمنحذرهكماهق!قنووسخطه

.زورأ)1(ويمدحونه

:أبوابأربعةلهوجعلبخندقالخارجمنالسورأحيط

مماليكأحدظفرالىنسبةالظفريةوبابالسلطانببابىم!شوالشمالي

ثم،للأسلحةمتحفآواتخذالآنحتىموجودآيزالولاخراسانوبابالخلفاء

.86-85ص9جالنظم:الجوزيابن(1)
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.(؟)والصولجانبالكرةللعبميدانهناككانإذالحلبةباب

القصر)2(جامعفتح-2

وإنارقوترميمهالقصرجامعبتحسينالمستظهرتقدم494/0110سنة

وأمرالمهتديأحمدبناللهعبدجعفرأبيبنمحمدالفضلاباللامامةفيهورتب

صلاةفيهيصلىوأن،الشافيمذهبعلىوالقنوتبالبسملةبالجهر

.للتفرجليلأالخروجمنالنساءيمنعأنالمحتسبمنطلبكما،التراويح

المهمةلهذهندبولذلك،بغدادمدينةعمارةفيمحمدالسلطانأسهم

،1108/502سنةوفي،(3)البلخيالحسنبنمحمدآ،4/498.11سنة

داروعمارةالسلطانجامعتتمةفيفشرعالعراقعمارةالخادمبهروزإلىفوض

انكما،الرخصوعمالزراعةفازدهرتالسواقيوكذلكالأنهاروحفرالمملكة

نأالنساءومنع،النظاميةالمدرسةمنقريبأللصوفيةرباطآنجنىالخادمبهروز

.(")المدينةفيالناسإلىوأحسنالسميرياتفيالرجالمعيعبرن

يحانيينالرداربناء-3

المستظهراستجدها،الريحانسوقعلىمشرفةببغدادالخلافةداروهي

،المقتديبنتالسيدةودارالغربةببابالتيخاتونداربنقضأمرفقدبالثه

وعشروناثنانفيهوكاناليهاوأضافهفأخربهللسفطيينسوقبالريحانيينوكانت

سوقورائهومندكانأوعشرونثلاثةفيهعاصمبخانيعرفخانوهناك،دكانأ

آدروعدةالذهبمدادفيهاكاندكانآعشروستةدكانآوأربعونثلاثةفيهاللعطارين

صحنهاوسعةمتقابلةأربعةوجوهذاتواحدةدارآالجميعوعملالحرمدارمن

إلىآخرهاينتهيحجرةستينعنيزيدماوفيهابستانوسطهافيذراعستمائة

.35-9صثارهاوآيخهاتاربغداد:نريخر(1)

وفيالجامعهذابعصارةملكثاهتقدم//48ءشة(2)ا

بهروزيدعلىنجاؤهتم524/1130سنة

الخادم
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بعملهاوابتدىءالنوبيبابقربالحرمبابمنخاتونبدركاهالمعروفالباب

.(؟)1113/557سنةفيمنهاوفرغ1109/503سنةفي

المعتضدغلامبدرالىمنسوبةوهيالبدريةببيعالمستظهرالاماموأمر

وصارتتهدمتثمبالتهالراضيينزلهاوكانالخلفاءدورأحسنمنوكانتبالثه

سمحفقدالمستظهرأماالإماميةالدارمعلأنهاسورأعليهايسورأنالقادرفامرتلأ

.(2)الناسوعمرهابجيعها

السلطانيةالدار-4

عمارةفوضبغدادإلىالسلطاندخلعندما1109/503سنةوفي

تكاملت1115/509سنةوفيعليأبيصدقةبنالدولةعميدإلىالمدينة

أعياناليهاوحملالسلطانيةالدارفيالخادمبهروزاستجدهاالتيالدارعمارة

والقضاةوالفقهاءالقراءواسئدعي،الرائقةوالكسيالحسنةالفروشالدولة

.البناء"3(بانتهاءاحتفاءمتواليةأيامثلاثةالقرآنفيهافقرأواوالصوفية

لحماماتا-5

حتىالعباسيةالدولةفيكبيرأمبلغأمنهاوالاكثاربالحماماتالاعتناءبلغ

مننوعينعلىالحماماتهذهوكانت،الأمثالمضربببغدادعددهاأصبح

وعامة.خاصةالملكيةحيث

فيوالأشرافوالقضاةوالقادةوالوزراءالتجاريمتلكهاالتيهيالخاصة

فترةبينتختلففكانتنسبتهااماببغدادكئيرةكانتالعامةالحماماتإن.دورهم

سنةوفيحمامألفوعشرينسبعةعددهاكانالمقتدرأيامففيوأخرى

خرابإلىانحسارهايعودوقد،حمامأ"(وسبعينبمائةقدرت1029/420

البويهي.الجندوعبثالحرائقلحدوثنتيجةمنهاالكثير

024ص2خالبدانمعجم:ياتوت(1)

415ص01جالكامل:الاثيرابن(2)
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للرجالحمامات؟النوعيةحيثمنصفتينعلىالعامةالحماماتوكانت

رأينالذلكومراقبتهاالحماماتامرعنغافلةالحكومةتكنولم،للنساءوأخرى

حتى494/0011سنةالحسبةيتولىأنمامباركبنمحمدآحفصأباالقاضي

بعدمالحماماتقوامإلىأمرهفأصدرالحماماتفيالحالةهذهمعالجةإلىبادر

ذلكيفعلمنوتهديدمئزربلاالحمامإلىالدخولمنشخصلأيالسماح

.بالإشهار

والمشاهدوالأربطةالمدارس-6

أيضآ:ببغدادالعمرانيةالحركةمظاهرمن

.(1)والثقافةالعلملطبةالمدارسبناء-

والتعبد.الزهدلطلبةالأربطةوبناء-

والمساجد.-

.القبور)2(علىوالمشاهد-

المستظهرعهدفيالاقتصاديةالحالة

التالية:بالعواملبغدادمدينةفيالاقتصاديةالحالةتأثرت

الخارجيةالحروب-1

السلطانوأخيهبركيارقالسلطانبيننشبتالتيالعديدةالمعاركإن

فيالاقتصاديةالحياةتخريبإلىأدتالزمنمنطويلةفترةاستمرتالتيمحمد

للاعمالمسرحآكانتالتيالأماكنفيوخاصةالسلجوقيةالسلطنةمناطقمعظم

الخلافةمركزلأنهاالسلاجقةللسلاطينهدفأكانتوبغداد،العسكرية

فيدارتحتىعليهاللسيطرةتتافسالسلجوقيةالجيوشكانتلذلك،العباسية

281،129ص9جالفظم:الجرزيبنا(1)

.130،230،326،154ص01جالكامل:الاثيرابن(2)

182
http://www.al-maktabeh.com



يقومالتيللاعتداءاتوكان،وبركيارقمحمدالطرفينقواتبينالحربداخلها

الحالةتدهورفيكبيرأثربغدادعلىوالآخرالحينبينالسلاجاتةجنودها

.(9)الاقتصادية

الداخليةالفتن-2

الاقتصاديالنشاطإضعاففيبارزآدورآبغدادفيالداخليةالفتنلعبت

إلىأدت1101/495سنةوفي1593/487سنةجرتالتيفالأحداث

نشاطهمتطويرعلىالعيارينوشجعتوالشراءالبيعحركةفيشللإحداث

.(2)الاقتصاديةالحالةتأزيمفيزادممابغدادمنالغربيالجانبفيوخاصة

الطبيعيةالاحداث-3

تسوءالاقتصاديةالحالةجعلتبغدادفيوقعتالتيالطبيعيةالكوارثإن

سنةحريقاكبرهاوكانمراتت.سلحوالياندلعتالكبرىفالحرائق،كثيرآ

دجلةفيضاناتانكما،النظاميةالمدرسةإلىدجلةعنامتدالذي051/1611

الناسازعاجإلىأدت1108/502سنةوفي1105/499سنةحدثتالتي

.(3)117/5111سنةزلزالوكذلك،الزراعيةالغلاتوهلاك

الزراص-4

عملفقد،بغدادمدينةعرفتهاالتيالقاسيةا)سياسيةالظروفرغم"

الاقتصادية.الحياةمستوىتحسينأجلمن،والزراعةالتجارةتشجيععلالخليفة

فيساهمواالذينالمستظهروزراءطليعةفيالمطلببناللههبةويأتي

فائففيتحقيقمنوسهرهجهودهبفضلتمكنإذالزراعيالانتاجتطوير

.(4)الاستهلاكيةالغلات

231،135ص9جالمتظم:الجوزيابن(1)

338-337ص01جالكامل:الاثيرابن(2)
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الاسعارحركة-5

الاقتصادية:بالحالةوئيقأارتباطأترتبطالأسعارحركةإن

الأوبئةوكثرت،الأسعاروزادتالغلاءوقعالاقتصاديةالحالةساءتفإذا

الحالةوهذه.جوعأالناسيموتوقدالغذائيةوالموادالمؤنوقلتوالأمراض

بينالصلحيحلانقبلوخاصةعدةمراتالمستظهرعهدفيتكررت

.وبركيارق)9(محمدالسلطان

توطيدعلىيعملبدأ،السلطنةبأمرمحمدالسلطانانفردأنبعدولكن

وعمالاقتصاديةالحالةفتحسنتالناسبينالعدلوإشاعةوالاستقرارالأمن

حدثماوهذا،الرخصوعمالاشهلاكيةالغلاتوتوانرت،والطمأنينةالهدوء

السلطاناقدم،107/5011سنةوفي.بعدها)2(وما495/1011سنةببغداد

علىالأوامرهذهوكتبوالمكوسالضرائبألغىعندماجيدةخطوةعلىمحمد

.الأسعار)3(فيانفراجإلىأدىمماالأسواقفينشرتلوحات

والاقتصاديةالسياسيةبالحالةيرتبطكانالأسعارميزانبأننلاحظوهكذا

وخارجها.بغدادداخلالسائدة

لممستظهر1عهدفيد1ببغدلطبيعية1رث1لكو1-سادسا

،!ائقمن،المستظهرعهدفيبغدادشهدتهاالتيالطبيعيةالأحداثإن

والآلامالمآسيزيادةفيساهمت،وقحطوجفافوأوبئةوزلازلوفيضانات

منها.ويعانونالناسيكابدهاكانالتي

ئقالحرا-1

الحينبينتشتعلكانتالتيالحرائقالكوارثتلكطليعةفيويأتي

،901،131صر9جالمنتظم:يالجرزابن(1)

135،137-138،193
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سنةوقعحريقوأولها،وقوتهالحريقحجمعلىتكونوالخسارةوالآخر

انريحوكانتمعظمهاالنيرانالتهمتحيثجردةابنبخرابة1099/493

ببابالوزيردارأحرقتوأخرىالجامعبرحبةدارأأحرقتشرارةفطارتعاصفة

.(1)العامة

.(2)عظيمةأموالأواتلفتمعلىبنهرناروقعت495/1101سنةوفي

فيلهثبحريمقوأوللبغدادالحرائقسنةفكانت1157/551سنةأما

نفوسوهلاكدينارألفثلثمائةعنيزيدماإتلافحقميلتهوكانتجردةابنخرابة

عدةالحريقوتجدد.ابرزبابمقابرالىثقببواسطةفرمنالناسومنكثيرة

يحفظهامنسطوحهمعلىوأقامواالناسارتاعحتىوغيرهالقياربدربمرات

معايشهم.عنوتعطلواالامربهذاوانشغلوا

فيههلكبدربابوقنطرةالريحانيينفيحريقوقع585/4111سنةوفي

احترقتالشحم(3)يبأتراحفيحريقوقع15/50911سنةوفي،جليلعقار

فهوسبقتهالتيالحرائقكلفاقالذيالكبيرالحريقأما.كثيرةودكاكيندورفيه

الىالناروامتدتدجلةعلىالحطبدكاكينفي1116/515سنةوقعالذي

النيرانوامتدتالسلسلةبدربالدورواحترقتكناثسهافأحرقت(")المراتبباب

الفقهاءلأنسلمتالكتبأنإلافيهاالكتبدارفأحرقتالنظاميةالمدرسةإلى

ذلكوكانبهروزورباطالخليفةدورإلىوو!ملتآخرمكانإلىنقلهامنتمكنوا

اعتبر.لمنعبرة

وسوقالريحانييناحترقتالمستظهروفاةقبيل1118/512سنةوفي

الشرقيالجانبمنبغداداحترقتانهالجوزيابنسبطويقول.(5)عبدون

.يغدادالخلافةدارابواباحد:العامةباب(1)

913ص9جالنظم.الجوزيابن(2)

فيهابغدادمنبمرةمحلة:الخمأبيقراح(3)

وماجد.أسواق

.316ص4جالبدانمعجم:ياتوت
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يسير)1(شيءإلامنهايبقولموخاناتهاودورهااسواقهامعظمعلىأتىحريقأ

دجلةنهرفيضانات-2

فيهازرعغضبماواذا،والخيراتبالخصببغداديمدالذيهودجلة

هلكتحيثالثاءفصلفيفاض1105/499سنةففي،والدمارالخراب

205/0811سنةربيعوفي،الخلقوانزعجكثيرةدوروخربتالزراعيةالغلات

إلىأدىمما،والميفيةالشتويةالغلاتوغرقتالطرقوقطعجديدمنفاض

اما،الخضراءوالباقلاءالتمرالناسوأكلرأسأالخبزوفقدعظيمغلاءحدوث

.(2"والتوتشي!خلافأكلواالسوادأهل

بغدادفيزلازل-3

الىوأدى،997/5111سنةالمستظهرعهدفيببغدادواحدزلزالوقع

.(3)الغربيالجانبفيكثيرةودكاكيندورخراب

زيادةفيتسهم،وزلازلوفيضاناتحرائقمنالطبيعيةالكوارثكانت

تعتمدكانتالكوارثهذهمقاومةأنويبدو،والبشريةالاقتصاديةالخسائرحجم

قبلوالشوارعالأبنيةفيالحرائقتحكمنلاحظلذلك،جدأبدائيةوسائلعلى

اطفائها.منالناصيتمكنأن

،571،089ص9جالشتظم:الجوزيابن(1)

183،184،196
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خاتمة

بالصلح،المستظهرعهدفيالاسلاميةالمذاهببينالعلاقةتميزت

فيالخليفةاتبعهاالتيالحكيمةالسياسةبفضلكانوهذاوالاحتراموالمودة

.الناسعامةمعاملة

أتة"*داوالعباسيينالحكمرجالضدنشاطهميوجهونالعيارونكان

اسملجوقيةالسلطةعجزتحيثبغدادمنالغربيالجزءفيقوتهمظهرتوقد

الفقراءمنوهمالأجنبيللحكمالشعبيةالمعارضةيمثلونإنهم.مقاومتهمعن

والمعدمين.والمسحوقين

لأن،ببغدادالذمةأهلعرفهاالتيالعهودأزهىمنالمستظهرعهدويعتبر

،الغيارعنهموأزالزعماءهموترببالحسنىمعاملتهمعلىحرصالمستظهر

وفيوعلميةودينيةسياسيةعديدةحقولفيتبرعانالبغداديةالمرأةتمكنتكما

.والإحساطالبرمجالات

الأمرهذافيساعدهوقدوالاقتصادالعمرانتطويرعلىالمستظهروحرص

ورغمملكشاهبنمحمدالسلطانحكمرافقتالتيوالهدوءالاستقرارحالة

الزراعة.وتحسنتجديدةعمرانيةم!ث!اريعتحققتفقدالطبيعيةالكوارث

تحسنآببغداداثمرتالسلاجقةوالحكامالمستظهربذلهاالتيالجهودإن

أهميةمنيزيدمماوالعمرانيةوالاقتصاديةوالدينيةالاجتماعيةالناحيةمنملموسآ

أعيادكأنهاحسنهامنبأنها،العباسيبالثهالمستظهرلأيامالاثيرابنوصف

.ومسرة
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الفض!إلر)تخ!

المستظه!علأفيببفدالالللميةالحياة

مقدمة

السياسيةبالعواملتأثرت،المستظهرايامفيالعلميةالحياةإن

الثائيالفصلوفي،العباسيينبعاصمةألمتالتيوالاقتصاديةوالاجتماعية

بانقوىالمستظهرتربطكانتالتيوالدينيةالسياسيةالعلاقاتعنصورةأعطينا

والخارجية.الداخلية

والاقتصاديةالاتجماعيةالحياةعنالحديثتمفقدالثالثالفصلفيأما

جوانجهامنوالثقافيةالعلميةالحياةسيتناولالفصلوهذا،المدينةداخل

المختلفة.

نقطة:عشرةخمسإلىالبحثتقسيموتم

ببغدادنشأتالتيالجديدةالفقهيةالمدارسبحثتالاولىالنقطةفي

توفيرفيأسهمتالتيالمهمةالحضاريةالانجازاتمنالمدارسظاهرةوتعتبر

الىتصلوالعلميةالفقهيةالحركةجعلماوهذاالعلملطلبةالملائمةالظروف

.والانثارالنضجمنمتقدمةمرحلة

التيار؟المختلفةجوانبهامنالفقهيةالحركةبحثتمالثانيةالنقطةفي

فكانالحالكيالتيارأما،والشافعيالحنفيالتيارويليهالمسيطرهوالحنبلي

المستظهر.أيامفيضعيفأنفوذهكانالشيعيوالتيار،جدأهزيلأ
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منهم،والعلميةوالأدبيةالاسلاميةالثقافةبتنوعالفترةهذهفقهاءويمتاز

منومنهم،السلجوقيةالدولةأجهزةفيأوالعباسيةالخلافةأجهزةفيعملمن

والزهد.بالتعبداشتهرمنومنهموالتصيفالتدريسفياشتغا!

عددبرزوقدمزدهرةالمستظهرزمنفيالفقهيةالحركةكانتالعموموعلى

اللهورزقالبغداديالخطابوابوعقيلوابنالشاشيأمثالالكبارالفقهاءمن

.الأمامإلىوالعلميةالفقهيةالحركةدفعفيمهمأدورألعبواالذينالتميمي

المرحلةتلكفيظهرواالذينالتفسيررجالاهمذكرتالثالثةالنقطةفي

ومتنوعةشاملةبثقافةالتفسيرعلماءوامتاز،والتميميالنسفيرأسهموعلى

مرتبةتحتلتزاللاالتيالتفاسيرمنقيمةمجموعةالاسلاميةللمكتبةوقدموا

.الآنحتىحسنة

أيامفيبرزواالذينالقراءعنالحديثجرىالرابعةالقطةفي

للمجتمعقدمواالقراءةعلماءمنكبيرةجمهرةهناكوكانت،المستظهر

منزلةاحتلوبعضهم،القراءةعلمفيالمصنفاتمنكبيرآعددأالبغدادي

بذلوبعضهم،الصلاةفيلهامامأليكونالمستظهرقدمهجنجيدةاجتماعية

.النا.سبينالعلمهذانشرفيكبيرةجهودآ

ببغدادبرزواالذينالحديثرجالبعضذكرتالخامسةالئقطةفي

وزهدوامانةصدقمنبهاتمتعواالتيوالصفاتوروايتهالحديثبعلمواهتموا

ومتاعها.الدنيافي

حينالصوفيةالحركةحققتهالذيالنجاحعنتكلمتالسادسةالئقطةفي

التربيةفي"الدينعلوماحياء"كتابهوصنفالغزاليحامدأبواليهاانضم

ناحتىالمستظهرأيامفيجيدةنماذجالصوفيةالحركةوقدمت،الروحية

الكرامة.مرحلةإلىوصلبعضهم

لهابنتحينالأمامإلىالصوفيةدفعفيأسهمتالسلجوقيةوالدولة

البارزين.زعماءهاوكرمتالاربطة
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اللافتةوالظاهرةالمستظهر،أيامفيالأدبتناولتالسابعةالنقطةفي

الخلافةمركزانحطاطرغمالمرحلةهذهفينبغواالذينالشعراءكثرةهيللنظر

ثمالشعراءبهاتمتعالتيالمتنوعةالثقافةهوالمهمالثانيوالثيء،العباسية

فاصلحدوالمرحلة،العربيةباللغةنظمواالذينالفرسالشعراءمنعددبروز

.والجمودالابداعبين

تعتبرالمرحلةهذهأنوبينتالعربيةاللغةعلومدرستالثامنةالنقطةفي

المكتبةإلىقدمواالذينالعلماءمنعددبرعوقد،العلومهذهفيالنضجمرحلة

مصنفاتوخاصةالميدانهذافيالصدارةمركزتحتلتزاللامصنفاتاللغوية

وغيرهم.الشجريوابنوالجواليقيوالتبريزيالحريري

المستظهرايامفيبرزواالذينالمؤرخينعنتحدثتالتاسعةالنقطةفي

والهمذاني.الأبيورديوخاصةرخينالمؤهؤلاءأشهروذكرتببغداد

ومتواضعة.بسيطةكانتالفترةلهذهالتاريخيةالمصنفاتإن

سائدةكانتالتيالاسلاميةالفلسفةعلىنظرةألقيتالعاشرةالنقطةفي

الغزاليحامدأبوالامامتمكنوقدوالدينيالسلفيللتياركانتوالسيطرةببغداد

وانالاسلاميةتناقفالعقيدةالتيالاغريقيةالفلسفيةالأفكاروجهفييقفان

اهتمامتنالالمجالهذافيمصنفاتهتزالولا،وشاملأقاسيآردآعليهايرد

الفكريةالمكتبةأتحفالشهرستانيوالامام،والغربالرقفيالباحثين

بأهميهاليومحتىيحتفظوالذي"والنحلالملل"القيمبكتابهوالفلسفية

العلمية.

ابنالمنجموعنالفلكعلمعنلمحةأعطيتعشرةالحاديةالنقطةفي

فلكية.معرفةمنعندهماعلىمكافأةوأعطاهالمستظهرقربهالذيعيشون

والميزاتالحسابعلمأصحابأهمذكرتعثرةالثانيةالنقطةفي

بها.تمتعواالتيوالخلقيةالعلمية

أشهروعن،المستظهرايامفيالطبعنتحدثتعثرةالثالثةالئقطةفي
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منبهامتازواوماطبيةمصنفاتمنقدموهومابغدادمدينةعرفتهمالذينالأطباء

ابنوخاصةالمستظهرمنالأطباءلقيهاالتيالعنايةذكرتكما،متنوعةمعرفة

الخلافة.مقاممنقريبأكانالذيالواسطي

العباسيبالثهالمستظهرمنالعنماءمواقفلخصتعشرةالرابعةالنقطةفي

.العلماءهؤلاءمننماذجثلاثةوأعطيت

وهذاقويةبحماسةالمستظهريديؤالذيالغزاليالامامموقف:الأول-

."الباطنيةفضائح"كتابهخلالمنيظهر

هوالفقهفيكتابآصنفالذيال!ثاشيبكرأبيالامامموقف:الثاني-

للمستظهر.ولاءهيعلنمقدمتهوفي"العلماءحلية"

تكملة"صنفالذيالهمذانيالملكعبدبنمحمدموقف:الثالث-

المستظهر.للامامطاعتهيعلنالكتابهذامقدمةوفي"الطبريتاريخ

بنمحمدالسلطانمنالغزاليالامامموقفبحثتالأخيرةالئقطةفي

إلىموجهوهو،"الملوكنصيحةفيالمسبوكالتبر"كتابهخلالمنملكشاه

العدلفيأخرىونصائح،وفروعهالايمانلأصولتفصيلوفيهمحمدالسلطان

ولين.والمسؤالوزراءاختياروحسنالرعيةإلىوالاحسان

لعستظهر1عهدفيرس1لعد1-لأ1ؤ

وظهرت،المستظهرعهدفيبغدادفيالمدارسبناءحركةلم.استمرت

فييتسابقونالمذاهبأتباعوكان،االقديمةالمدارسجانبإلىجديدةمدارس

ثرأجلمن،الانرادمستوىعلىأمالدولةمستوىعلىسواءالمضمارهذا

فيالبارزدورهملهمكانالذينوالعلماءالفقهاءمنأنصارهموزيادةمذاهبهم

،الناسحياةتوجيه

وحضرالنظاميةالمدرسةالملكسعدالوزيرقصد498/0611سنةوفي
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.(؟"والمعرفةالعلمفيالناسليرغببهاالهراسيالكياتدريس

كانتوإذا،(2)مهبويستيعينويكرمهمالعلماءيشجعكاننفسه،والخليفة

للحاجاتاستجابةالوقتبنفسفهيالدينيالتقدمظواهرمنظاهرةالمدارس

ورجالالفقهاءمنعادةيختارونالدولةأجهزةفيالموظفينلأنالاجتماعية

المعاهد"تلكمنيتخرجونالذينالعلم

:أهيالمدارسمنأنواعئلاثةبغدادفيونلاحظ

الحنفيةالمدارس-ا

سعادةمدرسة-1

بالثه)3(المستظهرالخليفةخادمالرسائليسعادةالاميرالمدرسةهذهبنى،

موضعفيدجلةنهرشاطىءعلىللصوفيةالمعروفرباطهجوارهافيوألحق

منتقربطويلةجدفترةالمدرسةهذهدامتوقد،الحاليةالمدنيةالمحاكم

عامرةوبقيتللهجرةالخامسالقرنأواخرفيتأسستحيثالزمانمنترنين

شة!نبالمدرسةتدريسخبروآخرلغدادالمغوليالاحتلالبعدماإلى

682/2831(،)05-

ءالمستظهريالرومياللهعبدبن!صمادةالاميرهو:المدرسةمؤسس-

الملكعبدبنمحمدالحسنابوذكره،الرسائليالخادم(لسيدهنسبة)

مستحسنومختبرحسنمنظرلهشهمأخادمآكان":فقالتاريخهفيالهمذاني

سنةملكشاهبنمحمدالسلطانالىبالثهالمستظهرأرسله،اللغاتبأكثريفصح

وأباالاسترباديمحمد)ه(بنالحسنالشيخينمعهوأخرج،1101/495

143ص9جالنظم:الجوزيانن(9)

.54-53ص1جالعلماءحية:الثاضي(2)

سجمفيالآدابمجمعتلخيص:الفوطيابن(3)

158صالاولالقم،اجالألقاب

.45صبغدادمدارس:وترؤعماد(4)
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الفقهفيبرع"9؟46،/541ةالاشربادي)ء(

.بغدادوحدث

طقاتفيالمضهالجواهر:الوفاابيابن
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وصارالعظيمةبالأموالحضرتهمنوقفلالرسالةوأدىفمضىالحلوانيبنسعد

وهيدجلةعلىالجميلةالدارلنفسهوعمرالبرسقيالشحنةمعالمصالحيتولى

(؟)رمعالدينوجيهالقاضيالىأمرهاوجعلالصوفيةعلىأوقفهاالتي

.(2)البكريالسهرودي

التتشيةالمدرسة-2

ارسلانألببنتتث!الدولةتاجمولىالتتشياللهعبدبنخمارتكين-بناها

سنةمات/الأبنيةمنوغيرهأيضأالتتشيالبيمارستانبنىكماببغدادالأزجبباب

085/4111(3).

المغيثيةالمدرسة-3

،1131/525/يقوجلسلامحمدبنمحمودالدينمغيثالىمنسوبة

لهوكانتسنجرولعمهوغيرهاببغدادله،خطب1118/512سنةالسلطنةتولى

.(؟)والتاريخوالشعربالنحومعرفة

المدرسة:هذهفيدرسواالذينالفقهاءى-،ومن

.1651/546:الحسينبنمحمدبنءمحمد

التدريسفيوناببالفقهتامةمعرفةلهكانت،الحنفيالضريرصالحآبن

.بالغياثية)5(درسثمحنيفةأبيبمشهد

السلطانجامعمدرسة-4

دارببناءارسلانألببنالأولملكشاهالسلطانامر،485/5921سنة

وشيئالتوحيداهلقدوة:الهرورديعمر(9)

العارفين.

هجالذبثذرات:الحنبيالممادابن

153ص

معجمنيالآدابمجمعتلجص:الفرطيئابن(2)

.159-958صالاولالفم،الألقاب

193

91ص3جالأناب:المعاني(3)

فيالمستقلةالمدارسسأة:معروتناجي

12صالاسلام

.66ص4جغبرمنخبرنيالعبر:الذهبي(4)

.66ص4جنجرمننجرفيالعبر:الذهبي(5)
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جامعببناءأمركما،الضربودوراليهاوالخاناتالأسواقوإضافةالسلطنة

.(1)السلطانجامعأوالمدينةبجامعبعدفيماعرفقصرهمنتريب

الأبيفمولىالخادمأبوالحسنبهروزابتدأ،1108/502سنةوفي-

ه!التدريسكبرىمدرسةباثاءملكشاهبنمحمدالدينغياثالسلطان

-.الحنفي

الموفقيةالمدرسة-5

زوجةالخاتونخادمالخاتونياللهعبدبنموفقالمدرسةهذهبنى-

الدنيافيوليس"الساعيابنيقولالعسكرىسوقفيتقعوهي،المستظهر

أياموفي،حنيفةابيأصحابعلىوقفتهاقدخاتون"،وكانتمنهاأكبرمدرسة

.(2)في!السكنيمكنولابابلهاوليسخربتقدالمدرسةكانتالساعيابن

الشافعيةمدارس-ب

شاطقءعلىالشافيلأصحابمدرسة(3)الانباريابنالدولةثقةبنى

.حسنقر"(وقوفأعليهاووقفللصوفيةرباطأجانبهاوإلىالأزجببابدجلة

الحنابلةمدارس-ج

المخرميمدرسة-1

ووسعهاجددهاثمللحنابلةوأوقفهاالأزجبباب(5)المخرميابوسعدبناها

(1)

(2)

(3)

ص2جالمضةالجواهر:الوفاأبيابن

115

161ص9جبالويخاتالوافي:الصفدي

06،159ص9جالنظم:الجوزيابن

ابويحصبنمحمدبنعليهو:الأنجاريابن

والأعيانالأماثلمنكان،الدرييالحن

أدبفيهوكاناللهلأمرالمقفيبالامامواختص

نةتوفي.الحدبثوسمعالثعرولقول

1154/549
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(4)

(5)

.478ص2جالاعانونيات:خلكانابن

.478ص2الاعانجوفيات:خلكانابن

.135/1991:المخرمييمعدالو

الحديثسمعالحينابنعليبنالمبارك

ولمكثيرةكتباوجمعودرسواتىالفقهودرس

الحسنابيعديثهد،ثلهاجمعالىيسبق

والهروياليبيعنالقضاءفيونابالدامغاني

الأتضيهثديدالطريفةجيلاليرةحنوكان

وعدالربوقوتحسابعلىبالديوانووكل
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1165/561الكيلانروءالقادر)9(عبد!يذه

(2)شجاعأبيمدرسة-2

علىأملاكهمنقطعةوقفثمالأزجببابأحمدلأصحابمدرسةبنى

.فيها)3(يدرسونالذينالفقهاء

الابراديمدرسة-3

بالبدرية)4(ص.حنبلبنأحمدلأصحابمدرسةبنى-

فإن،ملكشاهعهدطوالبالشهرةاستأثرتقدالنظاميةالمدرسةكانتصإذا

عملالتي،الحنفيةالمدارستفوقهوالمستظهرعهدفيالنظريلفتالذي

نشأتالتيالجديدةالمدارسبلغتوقدالسلاجقةالمسؤولونانشائهاعلى

!واحدةشافعيةومدرسةحنبليةمدارسوثلاثةحنفيةمدارسخمس،ببغداد

المدرسينعلىالانفاقأجلمنأوقافلهاتخصصكانتالمدارسومكثر

العبادةعلىالموقوفةالأربطةتنشأكانتالمدارسوبجانب،الطلابوعلى

أخرىإلىمدرسةمنوالقصرالطولفيتخيلؤكانتالتدريسوفترةأوالزهاد

حنلي.بنأحمدقربدفنوفاته

سعدابيمدرسةفيدرسواالذينالعلماءمن

المخرمي:

1165/561:الجليالفادرعبداليخ

وثخوالكراماتالمقاماتعاحب

وضيئعصرهوقطبزمانهامامكان:الحنابلة

الفروءفيصف،مدافعةبلاالوقتشيوخ

.والاصول

-215صر9جالعتظم:الجوزيابن

-373ص2بئالوفياتفوات:الكبي

374

.المخرمالىنربالراءبكر:المخرمى

195

(1)

(2)

(3)

(4)

.بغدادب!رقمحلة

ص3جالحنابلةطقاتذيل:رجبابن

166

216ص9جالفتظم:الجوزيابن

69صوآثارهايخهاتاربغداد:نرن!

الحديثسمعبهرامبنبهرامهو:شجاعابر

1926/520شةتوفي.كريمأوكان

262ص9جالنظم:الجوزيابن

262عر9جالنظم:الجوزيابن

أبوعليبنأحمدبنمحمدهو:الابرادي

1136/ء31سنةتوفي.الح!ن

.07ص01جالنتظم:الجرزيابن
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الزمن.منقرنينفيهاالتدريساستمرإحداهاانحتى

كانتلذلك،عاليةوأدبيةدينيةبثقافةيتمتعونكانواالمدارسكلأساتذة

العربيالمغربمنحمىالمستظهرأيامفيالعلملروادمقصدأبغداد

والأندلس-

أجلمنالعباسيةالخلافةورجالالسلجوقيالحكمرجالبينالتنافسإن

الجديرةالحضاريةالظواهرمنيعتبرالمعرفةسبلوتسهيلالمدارسانشاء

.والاهتمامبالعناية

لمستظهر1عهدفيلفقهية1لحركةثاني!-1

عهدفيوالنضجالنمومنعاليةدرجةإلىالفقهيةالحركةوحملت

عديدةالفقهيةالحركةتطويرفيساعدتالتيالعواملأما،بالثهالمستظهر

منها:

الفقهية.للمذاهبالعباسيةوالخلافةالسلجوقيةالدولةتشجيع-

بالفقهاءالاهتمامعاتقهاعلىأخذتالتيببغدادالكثيرةالمدارسبناء-

والاجتماعية.العلميةالناحيةمن

المثقفة.العلميةالطاقاتإلىوالخلافةالسلطنةمؤسساتحاجة-

العقائديةالتحدياتمواجهةالعباسيةوالخلافةالسلجوقيةالدولةوأرادت

فلجأتآخرجانبمنالباطنيةوالحركةجانبمنالفاطميةالحركةاحدثتهاالتى

ومنبغدادمنطلابأواستقطبتوالمساجدالمدارسفيالتعليمأسلوبإلى

.(1)بعيدةاسلاميةمناطق

الدينيمقامهممعتتناسبالدولةفيمراكزيثغلفبعضهمالفقهاءاما

.49،69،86،89ص3جالخابلةطقاتعلىالذيل:رجبابن(1)

.96عى9جالنتظم:الجوزيابن
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والفقهالحديثكعلمالاسلاميةالعلوممنعددفيبرعوبعضهم(؟)والاجتماعي

.(2"وغيرهوالصرفوالنحوالقراءاتوعلموالتفسير

أجهزةفيعملممارسةعلىفتعالتوالورعالزهدعليهاغلبطائفةومنهم

.(3)اهبيلحققدغث!أيمنسيرتهاتصونحتىالدولة

أيامفياستمرتالمقتديعهدفيسائدةكانتالتيالفقهيةوالمذاهب

يلي:كماوهيالمستظهر

الحنبليالمذهبفقهاء-أ

نذكر:حنبلبنأحمدمذهبفينبغواالذينالفقهاءمن

،"ه(ابراهيمبنالملكوعبد،(4)التميميالوهابعبدبناللهرزق-

بنحمزةبنالباقيوعبد،جابر"7(بناللهوعبد،(6)الكرخيالمباركبنوعلي

(9)

(2)

(3)

(1)

(5)

.89-88ص9جالنظم:الجوزيابن

\القراءجطبقاتفيالنهايةغاية:الجزريابن0

.557-556ص

001ص9جالنظم:الجوزيابن

بنالليثبناسدبنالحارثبنالعزيزعدابن

اكينةبنيزيدابنسفيانبنالأسودبننا!يلس

الدامغاني،اللهعدابيعندضهد،اللهعبدابن

والحديثوالفقهالقراءاتلهاجتمعقدوكان

لهفوقعالصورةجميلوكانوالوعظوالادب

المظهروجعلهوالموامالخراصبينالقبرل

الحلقةولهالدولةمهامفيالططانإلىرصلأ

النموربجامعوالوعظوالقوىالفقهفي

اصحابمنالجماعةسيدكان،القصروجامع

شةتوفي.وحثمةوريا!ةيمنأأحمد

88)/5901

.99-88ص9جالمتظم:الجوزيابن

109ء/489:الهمذانياحمدابن

علمأنإلاوالادبيةالرعةالعلوميعرتكان

197

(6)

(7)

تفقهقدوكان،اليهانتهىوالفرائضالحساب

كان،الماورديالحنأبيالقضاةاتضىعلى

ليتولىشجاعابوالوزيراشدعاهزاهدأعمعأ

ترفعأ.فاعتذرالقضاةقضاء

001ص9جالنظم:الجوزيابن

489/1095:الكرخيالماركبنعلي

الذكاءكثيروكانتفقه،عمليابناترانمن

بالفرائض.يمأ

3جالحنابلةطقاتعلىالذيل:رجبابن

.87ص

1099/493:جابربنالدعبد

بنأحمدبنمحمدبنالحنبنياسينابن

عدوتأكان،والحديثالفقهسمع،محمويه

القراءةكثير،الخطحنالمحاضرةمليح

.الحابحن،للقرآن

مجلدالحنابلةطقاتعلىالذيل:رجبابن

.88-87ص3
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وابو،محمد)3(بنومحمد،آ2)الحسنبنومحمد،الحداد"؟(بنالحسين

وعلي،(6)يلعبنومحمد،الجبار)5(عبدبنوالمبارك،البرداني"4(سعد

بنوصالحة،محمد)9(بنوعقيل،احمد)8(بنومحفوظ،محمد"7(ابن

عقيل.بنوعلي،(10)دمحأ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

بالفرائضيدولهالفقهقىأخيرصالحشيئ

الفرائض"فيالايفاح"كتابولهوالحساب

493/1099شةتوفي

مجلدالخابلةطبقاتعلىالذيل:رجبابن

.09ص3

الزهادمنمقرئأفقيهأكان:الراذانياللهعبدابو

.كراماتلهالورعينوالبادوألنقطمين

127ص9جالنتظم:الجوزيابن

قاضيالفرجابوالنحاصالعزيزعدابن

.495/1109سنةترفي.العراق

133ص9جالصنتظم:الجوزيابن

وتوفيالفقهاءمنكان:الخبيالحنبنمحمد

496/2110شة

136ص9جالمتظم:الجوزيابن

الحينابواحمديتالقاسمبنأحمدابن

صالحأوكان005/6011:الصيرفيالطرري

ورعأحافظأالأصولصحيحتعظأصدوقأاميأ

ونسخالكئيرسمعالصلاةكثيرتم!لاحن

الرواية.عهانثرتبخطه

415صوو9جالمتظم:الجوزيابن

الحلواني:المراقبنعهمانبنمحمدابن

ودرسوفروعأاعولأالفقهودرسالحديثسمع

وكان،بالحريمجعفرابياتيفبسجد

والدبن.بالورعمثهورا

3جالحنابلةطقاتعلىالذيل:رجبابن

906ص

198

(7)

(8)

(9)

:الانجارياسماعلبنأحمدبنعليابن

ووعظوأفتىالفقهفيوبرعالحديثسمع

عندوشهدوالمهديوالعنمورالقصربجامع

ببابالقضاءووليالدامغانياللهعبدابي

.الطاق

3جالخابلةطقاتعلىالذيل:رجبابن

111ص

الخطابابو:أنيالكلوأحمدبنالحسنابن

صمع،وأعيانهالعذبأئمةأحد،البندادي

فيكتأوصفالحنبليالفقهفيوبرعالحديث

فيوالانتصار""الفقهفيالهداية"منهاالفقه

."المائلوسورؤ""البهارالسائل

والعبادات"،ديه!تلاو""والتفذيب"

وكانالنعرويقول"الججوفاسك""الخصى

شةتوفي.ثقة،عدلا،الاخلاقحسن

1196/510

3جالحنابلةطقاتعلىالذيل:رجبابن

117-161ص

ابنالحنابوعقليبنمحمدبنعقيلابن

1116/51":الوفاءابيالامام

محمدالقضاةقاضيعدوشهدالحديثسمع

الدامغاني.عليابن

186ص9جالنتظم:الجوزيابن

الحديثسمع:الكنديقي!بنالحنابن(

الماظرةحنبالمذهبعارفاوكانالفقهوترأ

القصر.بجامعحلقةوله

202ص9جالنظم:الجوزيابن
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المالكيةفقهاء-ب

أحدالمالكيالعباسأبوعمروسبناللهعبدبنمحمدبناحمد

.(؟)1113/507سنةتوفي،صالحأمتيقظأصدوقأكان،المالكيةالفقهاء

ج-فقهاءالشيعة

المستظهر:عهدفيالشيعةفقهاءابرزمن

.سعيد"4(بنومحمد،أحمد)3(بنومحمد،محمد)2(بنمحمد

الشافعيالمذهبفقهاء-د

ابرزهم:منكان

،51106/50(6)يلعبنويوسف،494/0110أحمد"!(بنمحمد

محمدوأبو،الحلوانيبكروابو،495/1110(7)الطبريعليبنوالحسين

(1)

(2)

(3)

(4)

\لم.5ص9جالشتظم:الجوزيابن

تفقه:العلويالوضاحابرحمزةبناحمدابن

سنةتوفي.ودرسالفقهفيوبرعأيهعلى

488/9510

710ص9جالمنظم:.الجوزيابن

بخازنيعرف:منصوربناحمدبنطاهرابن

الامايةمذهبفقيه،القديمةالكتبدار

./051سنةتوفي.وزعمهم

189ص9جالنظم:الجوزيابن

:الكاتعليابونجهانبنابراهيمابن

.الاشاداليهانتهى،512/1181

195ص9جالمنتظم:الجوزيابن

(5

(6

(7

199

أبوطوقبنمحمدبنالحنبنالاقيعبدابن

الكيروكتبالحديثسمع:الربعيالفضائل

ص9جالنظم:زيالج!ابن.عالحأوكاذ

منوكانالفقهفيبرع:الزنجانيالقاسمابو

.كرا!ةلهوظهرتالدينأهل

-154عر9جالنتظم:الجوزيابن

النظامية،فيودرسالافعيالمذبفيبرع

ولنبيةجرت،العقيدةأشعريكبيرأإمامأكان

.خطوبالحنابلة

215ص3جالافيةطقات:البكي
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سيلهراالكياوا(؟)زيلشيراا

(4)الشاشي

بكروأبو،(3)السيبيالفرجابووالقاضي،(2)

الحنفيالمذهبفقهاءهـ-

المذهب:هذافقهاءأبرز

بنوبكر)6(،حياتهفيعدةمناصبشغلالذيمحمدبن(5)الملكعبد

وأبوالخطيبياللهعبيدبن(8)عليبنواسماعيلمحمد)7(بنوالحسينمحمد

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

عالحأبغداديأكان:بدرانبنعليبناحمد

تمانيفهمن،والفقهالحديثصمععفيفأ

13/50711سنةتوفي"المعارفلطائف"

.24ص4جاثانعيةطقات:البهي

الفارسي:محمدبنالواحدعدبنالوهابجد

شةالملكنظامولاهثموتفقهالحديثسمع

سنةتوفي.الظامةفيالتدري!483/0909

-152ص9جالفظم:الجوزىابن

:الطبريالحنابوعليبنمحمدبنعلي

مقيمآكان،الحديثوسمع،للفقهحافظأكان

الباطية.برايواتهمبالنظاميةودرصببغداد

504/1110شةتوفي

167ص9جالنظم:الجوزيابن

اليي:اللهعبدبناللههبةبنالوهابعبد

وفيالحريمفيالرقيالجانبفييقضيكان

ثمالحديثوصمعنجفسهمشقلأالخلافةدار

504/1110سنةنوفي

269ص4جالثافعبةطبقات:السبكي

:الامريسمدأبوالح!نابن

الدامغانياللهعدابيعندوشهدببغدادحدث

الحرمنوعمارةالكبةكوةواليهحجاجأوكان

والعتقالعفدياليمارستانينفيوالنظر

والتربوالجراللامبمدينةوالجوامع

المعروفظاهرالصدقةكثيركان،بالرصافة

الظرتكاملالصررةصتحمنالتهجملوانر

.الأبرينجتشهدهعهروت

117ص9جالمنتظم:الجوزيابن

أبو:الأنعاريجداللهبنالففلبنعليابن(6)

تريةنجروزر،1118/512الزرنجيالفضل

مذبوحفظالفقهفيبرع،بخاريترىمن

شيءعليهمأشكلاذاالفقهاءوكانحنيفةابي

بقرله.وحكموااليهرجعوا

002ص9جالنظم:الجوزيابن

أبو:الوهابعدبنمحمدبنالحنبنعليابن(7)

الفقهفيبرع9118/512الزينبيطالب

بغدادحيفةأبيأصحابرياسةإيىوانتهت

الملكشرتبناهاالتيللمدرسةواليأيزلولم

ملوكإلىوترصل،ونظرأتدريأسعدأبو

نقابةووليالخليفةتبلمناللادمنالأطراف

كثيرالعرشريفكان،والباشينالطاليي

الدين.غزيرالعلم

102ص9جالمنتظم:الجوزيابن

2008/511:الخطيبياصماعيل(8)

أبيالقضاةقاضيعلىوترددألهعلىتفقه

وفي=بأصهانالقفاءووليالدامغانياللهعبد
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محمدوابوالشلجي"3(التهاسموابو(2)الفقيهمحمدوابو(؟)الفقيهعلي

.("هالبثمكانيسعدوابو("الدامغاني

والثافعي(والحنفيالحنبليالمذهب)الثلاثةالسنيةالمذاهبفقهاءإن

المستظهر.أيامبغدادمدينةفيالمسيطرةالقوةيشكلونكانوا

(؟)

(2)

(3)

لهفجلسالخلافةدارقصد1107/501صة

عندلهوتامالفردوسبابالمعاليأبوالوزير

الخليفةمدح،الىوخرجوخروجهدخ!وله

ويحضرالدواببدربينزلوكانبالتهالئستظهر

شهدأقتلالطراثفسانرمنالعلمأهلعده

.همذانبجامع

طبقاتفيالممةالجواهر:الوفاءأبيابن

158ص1جالخعه

الفقه:عليأبوصاعدبنسلامةبنالحن

533/3811

عندوشهدواستوطنهابغدادقدممجأهلمن

وتولىالدامغانياللهعدأبيالقضاةقاضي

وكان،الهاشميعليبنعشىبنهرالقضاء

مدرسأ.فقيهأإمامأ

طقاتفيالمضيةالجواهر:الوفاأبيابن

491ص1جالحنمة

محمدابوعليبناحمدبنمحمدبنالحن

1146/541:الفقه

أبيالقفاةقاضيعندشهدالفقهفيبرع

واشنابه،الدامغانيمحمدبنعليبالحن

الهروينمربنمحمدسعدأبوالقضاةقاضي

،91"305/8سنةالخلافةدارحريمتضاءفي

.ببغدادوحدث

طبقاتفيالمفيةالجواهر:الوفاأبيابن

2"1ص1تخ!الحنفية

الضريرالقاسمأبواللهعدبنأحمدبنخلف

بالئلجولد،515/1121:الفقهاللجي

(4

(5

251

المذبفيبرع،بغدادترىمنقريةوهي

يدرسوكانالكلاموعلموالأصولوالخلات

الحديثوسمعالطاقببابحيفةابيبمئهد

بالير.وحدث

ص9جالمصةالجواهر:الوفاابيابن

312

أبوالحينبنطلحةبنمحمدبناللهعيد

القضاءتولى1108/502:الدامغانيمحمد

ورعأعالحأوكان/470شةالكرخبربع

عفيفا.

ص1جالمضيةالجواهر:الوفاأبيابن

341.

سعدأبوالهرويمنصوربننصربنمحمد

منكان24/51811:هراةأهلمنالثكاتي

يدلهيخفةأبيمذهبعلىفقيهأالرجالدهاة

بخدمةواتملبغدادقدم،والأصولبالعرية

الىبالرسائلينفذوكانالمعظمةالخلافةدار

وتولىتدرهوعلاجاههارتفعحتىالافطار

للامام208/5011سنةببغدادالقفاء

منيليهمماالخلافةارثحرمعلىبالثهالمتظهر

وخرطبوريعةوديار"بكروالأتطارالواحي

علىعهدهءوترىعليهوخلعالقضاةبأقضى

اللاطينبخدمةواتصلعزلثم،الناس

.بهمذانوقتلاللجوقية

ص2جالمضيةالجواهر:الوفاأبيابن

937-138
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الذيهوالتياروهذا،الخابلةتيارفهوسائدأكانالذيالقويالتيارأما

وحدثت،هوادةبدونالكلاملعلموتصدىالسلفيةالعقائدعنالدفاعتولى

أكثريتهمعلىمسيطرآكانالذيالتطرفبسببالحنابلةصفوففيانقسامات

ولكلكبيرةجمهرةالمذهبهذافينبغواالذينوالرجال،المنكراتمحاربةفي

الفقه.جانبإلىعديدةعلومأيجمعبعضهمكان،وعلميةأدبيةميزاتفقيه

عملوبعضهم،الباسيةالخلافةأجهزةفيسياسيةمنزلةاحتلوبعضهم

فيبرعمنومنهم،البيمارستانفيوالنظرالحرمينوعمارةالكعبةكسوةفي

والتأليف.التصنيف

الخنفيالمذهبتيارفهوببغدادكبيربنفوذيتمتعكانالذيالثانيالتيارأما

فيالوظائفأكثروكانت،مباشرةالسلجوقيةالسلطنةمنالدعميتلقىكانالذي

منكانببغدادالقضاةوقاضي،الحنفيةالمدرسةفقهاءمنالمستظهريةالدولة

فيبرعوبعضهم،والامراءالملوكإلىبعضهميرسلكانوالمستظهرالأحناف

:فئاتثلاثالىالأحنافوانقسموالخلافالكلاموعلمالاصول

كلاميثمالطحاويةالعقيدةحوليلتفووسطي،الحنابلةيؤيدسلفي

معتزلي.

الافعية.تيارهوالثالثالفقهيوالتيار

وهم،خاصةوالحنابلةعامةوالأحنافالمالكيةينتقدونالشافعيةكان

فئتين:إلىينقسمون

التصنيففيفقهائهمبعضبرزوقد،أشعريةوشافعيةسلفيةشافعية

الخشنةوالحياةوالعلمبالزهدامتازوبعضهمالنظاميةفيوالتدريسوالقضاء

العباسي.بالثهللمستظهرالمقربينبعضمنهموكان

منواحدفقيهسوىنصادفلمولذلكجدأضعيفآالمالكيالمذهبكان

أتباعه.
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بثقافةامتازواولكنإلعدد،حيثمنقلةفكانوابغدادفيالشيعةفقهاءأما

الكتب.دارخزانةفيعملمنومنهمالإسنادفيمرجعأكانبعضهمعالية

التيارتقويةعلىتحرصانفكانتا،والمستظهريةالسلجوقيةالدولةأما

الفاطمية.والدولةالباطنيةالحركةتحديالتلمواجهةعامةالسني

لمعستظهر1عهدلمتفسيرفي1لاجر-!ثل!ث

فهمعلىتساعدهمواسلاميةأدبيةعلومبعدةيحيطونالتفسيرعلماءكان

.(؟)ومضامينهأحكامهواستنباطالكريمالقرآنمعاني

،(3"القشيريالرحيموعبد(2)النسفيمحمد:المفسرينهؤلاءوأشهر

.(5)الهمذانيالقاسموأبو("الطلحيواسماعيل

يتميزونكانواإنماالعددحيثمنقلةكانوابغدادفيالتفسيرعلماءيبدوأن

(3

(4

.8صالمفرينطبقات:البوطي

بنالحينبنيون!بنيحىبنعليبنمحمد

الرضىابو،هيرةبناللهعبيدبنمحمد

يخرأفاضلأصالحأكان:الغداديثمالفي

سنةمات.والأدبوالنحوبالعير

9916/510

.38صالمفرينطقات:اليوطي

نمرابوهوازنبنالكربمعبدالقاشمأبيابن

وحبرالأئمة)مامهو:اليابوريالفيري

الأوفىالحظواشرفىوالثرالنظمفيبرعالأمة

الحرميناماملازمثموالأصولالتفيرعلممن

والأصولوالخلافالعذبعليهأحكمحتى

شةتوفيبالكيروحدثالحديثوسمع

514/1130

19-18صينالمفرطبقات:اليوطي

طاهربنأحمدبنعليبنالفضلبنمحمدابن

الطلحيالتميميالقاسمابوالكبيرالحافظ

(5

253

والحديثالميرفيإمامهو:الأصهاني

وهووالأسانيدبالتونعارت،والأدبواللغة

ثلائونالكبيرالتفيرتصانيفهومنوقتهأئمةإمام

مجلداتعئرةالعيرفيوالممتمدمجلدأ

:المرضحمجلداتأربعةالتفسيرفيوالايضاح

باللانوالتفيرمجلداتثلاثةالتفيرفي

والترهيبوالترغبمجلداتعدةالأصهاني

!اعرابمسلموشرحالبوةدلائلوكتابوالسنة

535/1140سنةتوفيالقرآن

81صالمفرينطقات:الشرطي

أهلمنكان:الفتحبنحمزةبنالقحابن

والآدابوالتفيرالفرائضفيوالعدمالفضل

استوطن،والكلاموالبيانوالمعانيواللغة

تفسيرهاسمحنتفيرولهعمرهآخربغداد

"القرآنغوامضعنالبيانفيالبديع"كتاب

الخمسماثة.بعدمات

009صالمفرينطقات:اليوطي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيمحترمةواجتماعيةعلميةمنزلةونيتبؤجعلتهم،وعاليةواسعةبثقافة

لاالتيالقيمةالتفاسيرمنمجموعةالعلماءهؤلاءوقدم،البغداديالمجتمع

.الميدانهذافيوالمتخصصينالباحثيناهتمامتنالالآنحتىتزال

أبافإن،الناسبينوانتشارأشهرةالأكثرهوالنسفيتفسيركانوإذا

الاسلاميةالعلوممنعددفيوقتهإمامكانالذيالطلحيالتميميالقاسم

التفسير.فيمصنفاتبستةالاسلاميةالمكتبةأتحفقد،والنحويةوالأدبية

فيوالثالثمجلداتعشرةفيوالئاني،مجلدأثلاثينفييقعالأول

الفارسيةباللغةالسادسوالتفسيرمجلداتخمسةفيوالخامسمجلداتأربعة

قلوفكريةادبيةثروةلك!ئتبمجموعهاالتفاسيروهذه،مجلداتعدةفييقع

أبوالاماموكذلك،التفسيرعلمفيالقشيرينصرابوالاماموساهم،نظيرها

عنالبيانفيالبديع"كتابأسماهآخرتفسيرأوضعالذيالهمذانيالقاسم

."القرآنغوامض

أيامفيواضحأتقدمأالتفسيرعلمأحرزالعلماءهؤلاءجهودبفضل

ويقربهم.العلماءيحبكانالذيالمستظهر

لممستظهر11ءفيعهدلقر1-!عب1!

علىأولأيحرصونالناسوكان،وتقدمهاندفاعهفيالعلمهذااستمر

إلىالعلماءمنعددلجأذلكأجلمن،الصحيحةباللهجةالكريمالقرآنحفظ

أنالعلماءهؤلاءبعضتمكنوقد4(9)القراءاتعلمفيومصنفاتكتبتأليف

ومنهم،(2)هيفالرياسةمرتبةاحتلمنومنهمالفنهذافيعاليةمرتبةإلىيصل

منومنهمآ(3"الطلابمنالكبيرةالأعدادوخرجالقرآنلتعليمحياتهنذرمن

أبو:أبرزهمكبيرةجمهرةوالقراء.(4)القراءةعلمجانبالىعديدةعلومفيبرع

\القراءجطقاتفيانهايةغأية:الجزريابن(1)

.17ص2بئ،83،152ص

.549ص1جنفهالمصدر:الجزريابن(2)

254

47ص2جنفسهالمصدر:الجزريابن(3)

101ص9جمظ!ملا:الجوزيابن(4)
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بنوالحسينسوار)3(بنطاهروابو(2"الحلوانيبدرانوابن(1)البغداديالفضل

عبدبنومحمد(6)الحسينبنوالمبارك"ه(الجراحبنوعلي(")الدباسمحمد

(9)الشيبانيومحمد(8)القلانسيبنداربنالحسينبنومحمد(7)الرزاق

(1

(2

(3

(4

الغداديالفضلابواللهجةبنالحمنبنأحمد

علىقرأ،العالمةبابنالمعروت:الاسكات

أبيبنالرفاوأبيعتاببناليدعد

نصورأبيمنالقرآنوتلقن،الفوارس

بنالرحمنعدالفرجأبوعهروى،الجاط

1135/530شةتوفي.الحافظالجرزي

القراءجطبقاتفيالهايةغاية:الجزريابن

.83ص1

أستاذ،1113/507:الحلوانيبدرانابن

بنالحنعلىقرأالاشادعاليثقةعالحماهر

ترأ.الخياطفارسبنمحمدبنوعليغالب

الحنبنوالماركالجاطسبطمحمدأبوعليه

محمدبنالوهابوعبدالئهرزوري

الصابوني.

القراءجطقاتفيانهايةغاية:الجزريابن

.84ص1

بناحمد،1902/496:سراربنطاهرأبو

أبوالأشاذسواربنعمربناللهجدبنعلي

فيالميرمؤلفالخفيالبهغداديطاهر

بميرعددعلىقرأ،ثقةمحققكبيرإمامالفر

بنمحمدالإمامقراءةوروى،عصرهعظماءمن

ثاهيرمنعددعليهوقرأالافعيادري!

.القراء

القراءجطقاتفيالهايةغاية:الجزريابن

بنمحمدبنأحعدبنالوهابجدبنمحهدابن

اللهجدبنالقاسمالوزيربناللهعدبنحين

:البغداديالبارعاللهعبدأبوالثيخطيمانابن

كتابعاحبمغلقبي،دأوعالحمقرىء

عليهفرأ،الهيرةالعةفيالننةالمى

255

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

524/1129شةتوفي.الغاهيرمنعدد

القراءجطبقاتفيالنهايةغابة:الجزريابن

داودبنعيىبنهارونيتالرحمنعبدابن

الغداديالوزير:الخطابأبوالجراح

مجودالكتابةحنكاطملمقرىءإمام،الافي

فيونظمالأتممنعددعيهترأاتوة

وهواءةالضرياسةإيىوانتهتكتابأالقراءات

بأيريمليكان،والنظماللغةفيإمام

سنةمات.الراولحبالتهالمظهرالمؤمنين

فيالنهايةغاية:الجزريابن1903/497

.549ص1!نالقراءطقات

الغالالبغداديالجرأبواحمداىت

سنةماتادبحاذقمقرىءإمام:الافعي

01116/51

القراءجطقاتفيالنهايةغاية:الجزريابن

.04ص2

:بالخياطالمعروفالغداديمنصورأبو

كبير،اضاذ،بالقراءاتالمهذبكتابمؤلف

اترأهممنعددبلغ،كراماتصا!كان

91./ء499سنةتوفيألفأبمينالقرآن

القراءجطقاتفيالهايةغاية:الجزريابن

.74ص2

بصيرأكان،القراءومقرىءالعراقشجع

عاليبطرقهاعارفأوغوامضهاوعللهابالقراءات

052/2611سنةمات.الاسناد

القراءجطقاتفيالنهايةغاية:الجزريابن

928ص2

المعروفالبغداديغالبابوالواحدعدابن

سنةتوفي،ثقةببغدادآلقراءبمارمن:بالقزاز

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بنونصر(3)عليبنومحمدأحمد)2(بنومحمد(91عمربنوأحمد

(7)طالببنوالمبارك(6)الحلوانيبكروأبو(5)عليبنوأحمدأحمد)"(

المستظهر،أيامفيظهرواالذينالقراءةعلماءمنالكبيرةالجمهرةإن

القراءةأحكامومعرفةالقرآنبتلاوةالفائقواهتمامهمالمسلمينعنايةعلىتدل

تعالى.اللهأمركماوالترتيل

القراءةعلمفيتبحثالتيالمؤلفاتبغزارةالمرحلةهذهوامتازت،ه

،والمدارسالمساجدفيالعلمهذابتلقينيقومونالذينالمخلصينوبالرجال

منكانوالمستظهر.تلميذألفسبعينعنيزيدماعليهقرأالذيالخياطأمثال

بنعليآيكرمفهو،القراءةعلممقدمتهاوفيالاسلاميةالعلوميرعىجانبه

.الصلاةفيلهإمامأويجعلهعصرهفيالقراءةرياسةإليهانتهتالذيالجراح

(9)

(2)

(3)

لمستظهر1عهدفىلحديث1-رجالخامسا

القرآنعلومبعدالثانيةالمرتبة!يهـيحتلاللهرسولبحديثالاهتمامكان

1114/508

القراءجطقاتفيالهايةغاية:الجزريابن

193ص2

مجودأكان:المرقنديبكرابوالأشعثابن

يخسخوكانالكثيرالحديثوسمعبالقراءة

10/ء4899سنةتوفي.المصاحف

.98ص9جالعنظم:الجوزيابن

بابنولعرتبكرابرمنصوربنالباقيعدابن

القراءةوجودةبالافادةمعروفأكان:الخاضة

القراءاتعلموجمعالقلوجودةالخطوحن

490/1096صةتوفي.والحديث

101ص9جالنظم:الجوزيابن

منالكثيركتب:الحماميياسرأبومحمدابن

فيإمامأثقة!ث،والحديثالقرآنعلوم

عمنةتوفي.والحدبثالقراءات

206

(4)

(5)

(6)

(7)

101ص9جالنظم:الجوزيابن

عنهانثرت:الزازالخطابأبراللهعبدابن

شيخأوكان،الأطراتمنإيىوالرحلةالرواية

11"./449شةتوفي.قارئأعدوتأعالحأ

129عر9جالنظم:الجوزيابن

ئتآنقةكان:طاهرأبوسواربناللهعيدابن

كتأ.يخهاوعنفالقراءاتعلمفيإمامأمأمونأ

1102/496نةتوفي

135ص9جالمظم:الجوزيابن

،1113/507:بدرانبنعليبنأحمد

والدين.الجراهلمنكان،الزاهدالمقرىء

975ص9جالنظم:الجوزيابن

آمرأكان:المقرىءالحلاويالعودأبو

فيهاالغكرلكثرةمعلىنهرمنانتقلبالممروف

117/5111شةتوفي.بالحربيةوأقام

196ص9جالتظم:الجوزيابن
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جانبهامنوالدولةفشيئآشيئأوينضجينموالحديثعلمأخذلذلك،الكريم

العلم.هذاطلابمساعدةفيدورألعبت

الأحاديثيأخذكيآخرإلىبلدمنيرحلالحديثبعفرجالوكان

الميدانهذافيبرعوقد،(1)والأمانةبالصدقلهمالمشهودرواتهاأفواهمن

(3)رصنأبيبنومحمداحمد)2(بنحمد:منهمنذكرالمحدثينمنمجموعة

أحمد)7(بنوبركةالقادر)6(عبدوأحمد(")المحسنوعبد(4)الحسنبنوأحمد

(؟بندار)؟بنةثابت(1بندار".بنواحمدأحمد)9(بنومحمدأحمد)8(بنوأحمد

(3

(4

(5

011،081ص9جالمظم:الجوزيابن

الفضلأبوصهرةبنأحمدبنالحسنابن

وقدبمكثيرأخلقأسمع:الأصبهانيالحداد

إماماوكاننيمأبيعنالحليةفرويبغداد

الأخذ.فيمحققأالماععحيحعالمأفاضلأ

488/9510سنةتوفي

.88ص9جالنظم:الجوزيابن

الحميدياللهعبدأبوحمدبناللهعبدبنفقوح

ومكةوبممرالكثيرببلدهسمع:الأندلسي

عفيفأنزهآديخأحافظأوكان،وببغدادوباثم

مات.العلمطبةعلىكقبهووقفكيرأوعنف

.ابرزباببمقبرةودفن091/ء488سنة

.96ص9جالمتظم:الجوزيابن

أبوالباقلاويالكرخيالحسنبناحمدابن

الخصالجيلوكانضابطأثقةكان.طاهر

حضرولما،الدنيافيزاهدأئيةماعلىمقبن

دارهيحفرانسألوهبغدادإلىالملكنظام

1095/488صنةتوفي.فامتغ

.98ص9جالنظم:الجوزيابن

منصورأبوأحمدبنعليبنمحمدابن

إليهوأهدىومصروالامببغداد:سمعاليحي

خيرأثقةوكان،بخطهبغدادتاريخالخطيب

9096/489شةتوفي.دينأ

(6

(7

(8

(9

(1

207

001ص9جالمنتظم:الجوزيابن

المحدثالحينابريوسفبنمحمدابن

المغرببلادإلىووصلكثيرأصافر:الزاهد

492/1098صةتوفي.الحديثوسمع

901صر9جالعنظم:الجوزيابن

توفيثقةكان.الواسطيغابأبواللهجدابن

1098/492شة

011ص9جالنظم:الجوزيابن

أبييديبينوكيلأكان:القاءأبوالحنابن

فيالغلبهيضربكان،الدامغانياللهعد

سنةتوفي.عناففيوالحذقالدهاء

493/1099

115ص9جالمنتظم:الجوزيابن

الكيرالحديث:سمعالرحبيطاهرأبرمحمدابن

494/0110سنةتوفي.عالحأوكانوكتب

126ص9جالنظم:الجوزيابن

حدث:الدينرريالبقالياصرأبوابراهمابن(

497/1103شةتوفي.ثقةوكانيغداد

139ص9جالنظم:الجوزيابن

أبوالقالنجداربنالحنبنإبراهمابن(

صدوقأ.ثبتأثقةوكانوتراحدث:المعالي

441ص9جالنظم:الجوزيابن
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.أحمد"؟(بنوالمؤتمن

القرآنهماأساسينمصدرينالاسلاملشريعةأنعلىالمسلمونأجمع

بقولومبينتهشارحتهوالسنةالأساسهوفالقرآن؟المطهرةوالسنةالكريم

واجب،شرعمنالرسولبهيجيءماكانولهذا،وتقريرهوفعلهمج!نررالرسول

وجل-،عزاللهمنوحيوكلاهماكالقرآنوالامتثالالطاعة

فيوالتدقيقالنبويةالأحاديثبروايةيهتمونببغدادالمسلمونكانلذلك

فكانوالتثبتوالأمانةبالصدقاتصفواالذينالعلماءمنعددوبرعأسانيدها

يكتفيلاوبعضهم،واحدحديثمعرفةأجلمنآخرإلىبلدمنيرحلبعضهم

أيضأ.العلملطلبةكتبهوقفيطلبكانبل،الحديثلعلمحياتهبنذر

وتقوىزهدعلىيحرصونكانواالذينالعلماءمنعددالفترةهذهفيوبرز

مجلسيحضرأنرفضالذيالباقلاويهؤلاءومن،وأصحابهاللدنياواحتقار

دارهإلىدعاهحينالملكنظام

لممستظهر1عهدفيلمصوفية1سادس!-

مشاكلعنالبعدفييرغبونالذينالناسبعضتستهويالصوفيةكانت

فئاتدفعتالفترةهذهفيوالشاسيةالاجتماعيةوالفوضى،ومتاعبهاالحياة

الآخرةإلىوالتطلعالدنيافيالزهدنزعةأنكما،الاتجاههذافيللسيرعديدة

وكانتويئتد،يقوىالصوفيةتيارجعلتوتزكيتهاالنفسوتطهيرالعبادةوحب

لهم.الأربطةبناءفيوتساعدالصوفيةتشجعالسلجوقيةالدولة

ابوسعدبنإبراهيمبنعليبنمحمدابن(1)

صالحافاضلأكان:الموصليالزدوياللهعبد

161ص9جالمتتظم:الجرزيابن

نصرأبواللهجدبنالحنبنعليابن(2)

اسحاقأبيعلىتفقه.المقدصالأجي

258

لتالىالحديثطلبفيورحلالثيرازي

وكان،والجالوخراسانواع!بهانالمقدس

حنوكان،جيدةمعرفةبالحديثعارفأحافظأ

0793/511شةتوفيوالخطالقراءة

018ص9جمظ!ملا:الجوزيابن

5/0811"2شةتوفي.الروايةعنهانثرت
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فكانواالدنياتهمهملاالذينالرجالمنعددالصوفيةالحركةإلىوانضم

وبلغنفسهالمستظهروللخليفةالسلجوقيةالدولةلرجالالحقكلمةيقولون

مواعظهم.منويبكونلكلماتهميخشعونأنهمولينالمسؤهؤلاءفيتأثيرهم

الجوععلىوالصبرالتقشفمنمرحلةإلىوصلمنالصوفيةرجالومن

الاسلامحجةاليهاانضمعندماعاليةذروةالصوفيةوبلغت(؟)اهلمثيللاوالفقر

كتابهصنفعندماجديدآاندفاعآوأعطاهاومعارفهبعلمهوأمدهاالغزاليحامدأبو

والقلب،الحقيقةأهللسانعنوتكلم،ببغدادبهوحدث"الدينعلومإحياء"

مستوياتهممختلفعلىالناساهتمامموضعاليومحتىيزال!لهذاوكتابه

.(2)والفكريةالعلمية

الدينعلومإحياءكتاب

للنفوسوتربيةبالإيمانالقلوبلاحياءدعوةآخرهإلىأولهمنالكتابهذا

عنوالتورعبالفرائفوالسننالالتزامالتربيةشروطومن،تغالىاللهطاعةعلى

يومإلىوالتطلعوالتقئ!فوالزهدباستمرارومراقبتهاالنفسأيمحاسبةالمعاصي

وتحريالحلالوأكل،الطرقاجتيازعلىالسالكتساعدأسبابكلهاالحساب

.والآخرةالدنيافيالنجاةوسائلمنالحلال

حرامآويعتبرهاعصرهفيالسلاطينأموالمنيحذرالغزاليفإنلذلك

ومنالرشوةأنواعومنالمسلمينعلىالمضروبالخراجمنمجموعةلأنها

الأموالهذهمنشيءأخذيجوزلالذلك،الذمةأهلمنظلمآالمأخوذةالجزية

معالتعاونالمسلمينعلىالغزالييحرموهكذا،معدومفيهاالحلاللأن

.(3)الحاكمةللسلطةتحديدأيعتبرالموقفوهذا،زمانه.سلاطين

،611،136ص9جالنظم:الجوزيابن(1)

159،173،974

(54)ص1جالدينعلوماحياء:الغزالي(2)

169ص9جالنتظم:الجرزيابن

،135ص2نح!الدينعلومإحياء:الغزالي(3)

136،137،139

259
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الظلمةالسلاطينمنالغزاليموقف

فيهويتكلم،الظالمينالحكاممعالتعاملكيفيةعنكاملأفصلأيعقدإنه

عندبهايتقيدأنالمسلمعلىيجبالتيالشرعيةالأدلةويوردظاهرةبشجاعة

الحكم.بأهلالاحتكاك

مذمومالتصرفهذالأنالظلمةالحكامعلىالدخولمنالغزاليويحذر

علىالجلوسيجوزفلاحرامأأموالهمأغلبكانتفإذا،الشرعفيجدأ

يجوزولاالحرامبالمالالسلاطينبناهاأسواقفيالتجارةوتحرم،فرشهم

اثنين:لهدفينالسلاطينعلىالدخوليجوزإنما،فيهاالسكن

الحسبة.بطريق-)ما

،والانصافالعدلعلىوحثهمالشرعبأموروتذكيرهموعظهماجلمن

منوالفملكشاهبنمحمدإلىنصائحهوجهعندمانفسهالغزاليفعلهماوهذا

."الملوكنصيحةفيالمسبوك"التبركتابهذلكاجل

.الناسعنوالسوءوالمضرةالظلمرفعأجلمن،التظلمبطريقوإما-

كلواجباتمنهوالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرانالغزاليويعتبر

الملوكوفسادالملوكبفسادالرعاياوفساد،والمعرفةالعلمأهلوخاصةمسلم

.(1)قلوبهمعلىوالجاهالمالحبباستيلاءالعلماءوفسادالعلماءبفساد

المستظهر:ايامفيبغدادعرفتهمالذينالصوفيةرجالوأشهر

المعاليوأبو(3"البسطاميالحسنوأبو(2)الغزنويالصوفيالرزاقعبد

،421ص2جالدينعلومإجاء:الغزالي(1)

144،145،150،357.

ولامات.خيرأوكانعقابرباطفيمقيأكان(2)

1099/493صةلهكفن

116ص9جالنظم:الجوزىابن

210

الايلشلاوكان،المحلبانابنرباطلهثيئ(3)

توفيدينارآلاتأربعةوتركوصيفأشتاءالصوت

دجلةعلىمثهورورباطه،493/0991شة

.بغدادغربي

116ص9جالنظم:الجرزيابن
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سعدوأبو(")والهمذاني(3)جمادىوأخي(2)الطرثيثيبكروأبو(؟)الصالح

(8)الفرسيوأحهد(7)الحلوانيبدرانوابن(6"الأرغيانيالفتحوأبوالمعمر"ه(

أمثالالكبارالرجالبعضاليهوانضمومزدهرأناشطأالصوفيةتيأركان

الدين"علوم")حياءكتابهقدمحينالصوفيةالحركةفيأثرالذي..الغزاليالإمام

الحركةقدمت.اليومحتىوالتربويةالروحيةبقيمتهيحتفظيزاللاالذي

(1)

(2)

(3)

(4)

يبسلاوكان،الطاقيابب!جدمقيماكان

علىيصبروكان،صيفأأوضتاءواحدأئولأالا

بغدادضخةالدولةسعدمرةعليهخلوالجوع

ففتحالدولةسمدعليهفألحبوجههالابفأغلق

فيههوماعلىيوبخهفجعلفدخلالبابله

شةتوفي.كثبرأبكاءيبهيالدونةوسعد

1102/496

.136ص9جالنظم:الجوزيابن

المعروتزكريابنالحينابنعليبناحمد

الحديثسمع:الصوفيالمقرىءزهراءبابن

1103/497سنةتوفي.مخلطأكانولكنه

138عى9جالتظم:الجوزيابن

رجلأكان،الرقيالجانباهلمنمحعدهو

اعيب،نةأربيننحرالعجدلزمعالحأ

رسولرأىانبعدمنهشفيئميدهفيبمرض

الناسبعلمعندماثم،النامفي!الله

ماءيأخذواأنيريدونوالأباريقالجرارحملوا

شةتوفي.الهارذلكطيةفاختفىوضرئهمن

09/50311

-164ص9جالنتظم:الجوزيابن

165

اجتمعمروفنيالفقهفيبرع:أيؤببنيوسف

إلىالمنقطعينمنالحدعنزائدخلقرباطهفي

ذاوكانبهاووعظبغدادإلىعادنمتعالىالله

650/1211سنةتوفي.ثاتجةنظرات

171ص9جالنظم:الجوزين؟ا

211

"5)

(6)

(7)

(8)

الواعظ:عمامةي،ابنالسربنعليابن

خاطرلهوكان،اللفحكاياتوعظهجمهور

يحاضروكانوتماجنبغداديوذهنحاد

وقلرالملكنظامدخلولما،باللىالستظهر

جامعفيصلىبغدادالىملكاهاللطان

بأنهلهوقالالسرابنفوعظهالجمعةالمهدي

عئرلهوتال،ربهبحابوذكرهالأمةاجير

فيامثلةلهوضربقمركعمرتكمانجرك

بكىحتىضروانوأنرالهندملكبهاقامالعدل

ابنورفض،الموعظةمذهمنالملكنظام

صنةتوفي.المالمنشأيأخذأنالسر

9192/506

-173ص9جمظ!ملا:الجوزيابن

974

:499/9105الحاكمعليبنمحمدبن!ل

وبىالمناظرةتركثموبرزالجوشيعلىتفقه

القرآتى.وتراءةبالعبادةواشعلرباطأ

614-514ص1"خالكامل:الأئيرابن

ابوهو،1113/507:الحلوانيبدرانابن

الحديثروى،الزاهدعليبناحمدبكر

في،خلقعنهوروى

.499ص01جالكاكل:الأثيرابن

عادمنكان،117/5111:العربياحمد

.كراماتلهالصالحبنالله

بها.يزاروقبرهببغدادمات

.532ص01جالكامل:الأثبرابن
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،والسلوكالفكرصعيدعلىالمستوىعاليةنماذجالمستظهرأيامفيالصوفية

له.كفنولاماتوآخرالصوفالاحياتهطواليلبسلاروادهاأحدكالظ

لابعضهموكان،كراماتلهظهرتحيثالتعبدمنمرحلةبعضهموبلغ

انتشارإن.المستقيمالطريقإلىوارشادهموالأمراءالملوكنصيحةعنيتورع

وكانالناسصفوفبينوامتدادهاالصوفيةالحركةتقويةفيشجعببغدادالأربطة

البارزين.رجالهاويقربونالحركةهذهيدعمونجانبهممنالحكام

لعستظهر1عهدفيلأدب1-سابعا

عصرهشعراءمنهفتقربالشعروينشدالأدبيتذوقالمستظهرالخليفةكان

(9)الجوانبالمتعددةبالثقافةالمرحلةهذهشعراءوامتاز،بعنايتهوأحاطهم

وغيرها،الخيلووصفواللغةالأنسابفيالعديدةالمصنفاتوضعوبعضهم

مدحعلىيقتصرلموالشعرالسلجوقيةالدولةفيمناصبشغلمنومنهم

ومن،(2"،المذهبيةالدينيةالمشاعرعنليعبرامتدبلوالخلفاءالسلاطين

الحنبليالمذهبمدحمنومنهم،ورواتهالحديثأصحابمدحمنالشعراء1

النظاميةأساتذةمدحإلىاهتمامهوجهمنالشعراءومن،(3)سويةوالمستظهر

وجاء،والأراجيز)4(وفنونهوالسخفوالغزلالهجاءفيبرعمنومنهم،ورثائهم

المدرسةأغنىجديدآ)!(نهجأالعربيةالآدابإلىليضيفبالمقاماتالحريري

الشعرية.الأدبية

عليبنالحسين:المستظهرعهدفيصيتهمذاعالذينالشعراءأبرزمن

العصروجريدةالفمرخريدة:)9(الأصبهاني

82ص

،56،57ض10!فالأدباءمعجم:ياتوت(2)

235،243،244،257

،521،191ص9جالمنتظم:الجوزيابن(3)

192

-58-57ص1الأعانجويخات:خلكانابن(4)

.(534،56ص4بئ

صالأدباءطبقاتفيالألباءنزهة:الأنباريابن(5)

265
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(1)

.(9)514/1120:الطغرائيالصمدعبدبنمحمد

.(2)575/1311:الابيورديأحمدبنومحمد

الاصهانياسماعيلأبوالدينيدمؤالأستاذ

الطغراءيكتبمنالىنة:بالطغرائيالمعروف

فوقالمناشيرأعلىفيتكتبالتيالطرةوهي

الملكالهعتتضمنالجليبالقلمالشملة

والقابه.

بصناعةيخرأوالثعرالكابةفيآيةكان

الملطانخدم،تصانيففيهالهالكيمياء

اللطانفثىءوكانأرسلانالببنملكاه

وعاحبالطغراءديوانتوليملكهمدةمحمد

اللجوقية،الدولةبهلرفت،الالاءديوان

الاسيفاءوتوليوالمراتبالمناصبفيتنقل

اللجويةالدولينفييكنولمللوزارةوترضح

والإلاءالعربيةفيوله،يماثلهمنوالإمامة

النظمفيوالمعجزةالبلاغةوله،راسختدم

الأصار"آجامع:اليهماءفيتعايفه.والنثر

حقائقوكتابالأنوارتراكيبوكتاب

الردوكابالفوائدذاتوكتاب،الاسثهادات

ومصابيحالكيمياءابطالفييخاابنعلى

شعر.ديوانولهالرحمةمفاتيحوكتابالحكمة

.العجم،بلاميةالممروفةالطويلةتصيدتهمن

:الأياتهذهنذكر

أرقبهابالآمالالمنضأعلل

الأملفسحةلرلاالعيشاضيقما

وواحدهاالدنيارجلوانما

رجلعلىالديافييعوللامن

لهفطتلولأمررشحركقد

الهملمعترعىاننجفمكفآربأ

النظمفيعصرهنابغةالطغرائيكان

،المدحفيأكثرهكبيرشعرديوانله،والنثر

الشعرفيجدأعاليةمنزلةتحتلالقصيدةوهذه

فهي،والمضمرنلك!ثلاناجةمنالحكي

213

(2

الكلفعنوالبعدوالهولةباللاصةتتاز

اليالعاليةالعافةعلىوتدلالعصريصبغالذي

الاعر.بهالمغكان

،56،57ص01الأدباءجمعجم:بافوت

العرلةفيفاضلاكان،ابيرردقراءأحدهو

كيركان،ئيللهيىنابهالأدبيةوالعلوم

ادارةالأليررديوليوقد،الهمةعظيمالنض

بمديغداداليبالظاميةالكتدارخزانة

سليمانبنيعقربيوسفابيالقاضي

منمبتولىعمرهآخرفيثم.الاسفرالي

ملكاهبنمحمدالسلطانمملكةفيالاشراف

السلطانسريرعندواقفوهوالسمفقوه

:فقالمنزلهإلىوحملفقطرجلاهفخانته

رواقهمدالمدلبحيثوققا

والباسالجودارجائهفيوخيم

محمدالملوكابنالسريروفوق

الناسجتهفرطمنلهتخر

لهقدميخاننيمافخامرني

ايناسالجأشنفرهردعنيوان

فيتجحرأالليلقائمالنهارعائمكان

الألاتهذه.الثعراءظرفاءمنهو،الأدب

بيئةفيلأأنهرغم،الجيدةشاعريتهعلىتداط

تاريخكتاب:منهاكثيرةتصانيفله.فارسية

كابوالمؤتلفالمختلفكتاب،ونساابيورد

نهزةكتابيفيانأبيآلنسبفيالعجلانقبة

،رجالفيالمجتنيمنالمجتيكتابالحافظ

الننفيالشائيالرحمنعدابيكتاب

وائتلفاختلفماكاب،غريبهوثرحالمأثورة

كلفيالعلمطبقاتكتابالعربانابفي

قعلة-كتابالأنسابفيكبيركتاب،فن
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14

(1)

(2)

السيبي:ابنالبركاتوابو(2)رمعبنومحمدوالأرجاني)9(

.(5)والسراج(4)والمبيذي(3)5/0211

ب!وككتاب،اسراقاساكنيالىالمتاق

فيا!قروراتعلةاخيلايخهيمفالمتأملى

الدرةكتاب،وهمذاأوالراد11صف"

علىبهرد،حرا!تلاصنهدةحخا!اثمة

."ندنراسنط"قيعمصصا

وسمهالهاستماممنافاتاطغةا..اصه
و""".!"

ببدا،كتالأليرردقياقا.:لألخرالحديث

بعدولةاصاعلىطعىأمرتخىسنةيعضص

اصتظصاإلىضسالةتبكاتكهأشتفخأت

!فويمدص،بغداد"هربهصبهارذ!عل

الخدمة.ائتديم؟اشعدادهلهاضالإحهويعل

علىنرى!حووردهاع!الههب!بتى!ول

إلىفأخرىومرة.بغدادسء*.الضاإص

المماوى""امخادمرأسهاوعلىرلهعهاحظهـصا

كلالممفكطاللمعلةهذهأخيفائ!صه

العاوقي"الخادم"لهصاراسيهاقعةص11ضد؟قي؟المت

تذكركهممةمنحتىتافصيمةيخرهوهذا

بالآمر"

،234صر97خالأدباءمعجم.ياقرت

235،236*237،33803،2،

244.347!348،349

286صرالفارقيتاريخ.الطرقي

بنمحمدبنأحمد،1149/ء44:الأرجاني

من.وهيتترقاضيالأشجانيبكرأبرالحين

العرله،منهابلدةوأرجانخوزشانبلاد

بغدادوردالدقيهقةالمعانييممنالمتحن

بالته.المتظهرومدح

139ص9جالمنتظم؟الجوزيابن

بنالحسينبنعليبنمحمدالصقرأبيابن

،ضاعرآاديبأفقيهآكان،1104/498:عمر

الافعي،الإماماصذ!العصبشديدوكاذ

214

(3

(4

(5

وغلببالافيةالمعروفةقعائدهفيذلكوظهر

نجلغالظوجردفيهمانجرعوالعرالأدبعل!

:ضعرهومنمجلدفيديوانهوجم!ءالغايةفي

منتهفياللهعارضمن

نجربظهمنلديهفما

باتجهادهمالخلقيقدرلا

القدربجرىماعلىإلا

العقدةفييجثالثصمنالوعهذا

رمزللالتزاموهو،القدرموضوعولتاولاسدييةا

العرمنوهوالفترةتلكفيالديهبالمفاهم

.الححت

257صرالأدباءتخ!81معجمةيائوت

الخلفاءمؤدبكان:الوهابعدبنأحمد

والعر.بالأدبمعرفةلهوكانت

الأدباءطبقاتنيالأباءنزهة.الأنجاريابن

2068!ص

ابن،1097/491:الميذيأحمدبنمحمد

كورةمنبلدةومدة،الميذياللهعدأبومحمد

لهوكان،الكثيروسمعبغدادقدم،اصطحر

.والأدبباللغةمعرفة

107ص9جالنظم.الجوزيابن

بنالحينابن،006/5011:الراججعفر

بلدانعدةإلىصافر،القارىبححمدأبوأحمد

كتأوصصثقةصدوقألطيفأضاعرأأديبأكار

كيرةكتأنظموقد،مطبوعوشعره،حانأ

؟كالإبالحل!فاسكوكابالبتدامنهاشعرأ

يثعرهمن.الأبريبنتضهرةعنهحدئتاله

الحديث:أعحابمدحفي

يجهلهمللذينقل
المحابر-يعيونأضحوا

http://www.al-maktabeh.com



(2

الشاعر)3(،الغزيوابراهيمالكلوذافب)2(الحسنبنومحفوظ(؟)والتبريزي

لمقاوابرلمحاالولا

والدفاتروالصحانفلم

العثائرخيرمنالبعوثشريعةوالحافظرن

حديثهوالناقلون

فكابرثبتكابرعن

الضلاشيعمنلرايت

عاكرتتلوعاكرأل

الحديثأهلسميهم

البصائروأولىالضأولى

الاعرفيهايمدحاليالأبياتهذه

والبدبالسهرلةتتازأيامهفيالحديثأصحاب

العرمنجديدأنوعأتثلوهيالتصنععن

وأدبيدينينضجعلىيدلالذيالعلي

.ممتاز

-159ص9جالمنتظم:الجرزيابن

152

بنمحمدابن،2008/511:التبريزييحى

أثمةاحدزكريا،أبوالثانيبطامبنالحن

كان،واللغةبالخوحةمعرفةلهكانتاللغة

علىيردشمرهمن.الكثيرةتصايخفوصفثقة

:العاضالعميد

جوهراالمرصعالنظمفارسيا

الأعراضعنهيكفوالنثر

وربصلمالقريضعنعجزتولقد

أعراضايماعنهأعرضت

رفيعةمنزلةواحتلبغدادنظاميةفيدرس

أترانه.بين

-161ص9جالنتظم:الجوزيابن

162-163

،1116/590:الكلوذانيالخطابابو

الحدثسمع،الحنبنأحمدبنمحفوظ

(3

215

وكانودرسوأفتىوحدثالفرائضوقراوالفقه

مطرعضعرولهوالعقلالففلغزيرثأثقة

موفقأقصدتقدفانيواقعد

الأوحدالامامحنبلابننهج

محمدصحببعدالبريةخير

موحدكلاماموالتابعين

كلهمالخلالقأبوالهمامذاك

المقتديبنالعتظهرإلىنقأ

صاهبتماعبالإلهعلى

الجل!الراكعينبنيهوعلى

سرمدأعلينادولتهموادام

مغريىكلالأسحارفيحنما

ا"مامالاعريمدحالألاتهذهفي

ويخها،بالثهالمستظهروالخليفةحنبلبنأحمد

الألفاظاستعمالعلىالاعرمقدرةتتجلى

غامض.ولاغريبيخالطهالااليالهلة

،990ص9جالمنتظم:الجوزيابن

199،992

محمدبنعئانبنيحصبنإبراهيمإسحاقابو

محنشاعر1929/524:الأشهبيالكلبي

بالمدرسةببغدادوأقامدثقفيالفقهسمع

منواحدغيرورثىومدحكثيرةشينالنظامة

خراسانإلىرحللموغيرهمبهاالمدرصين

شعرديوانوله!سائهارؤمنجماعةبهاوامتدح

:شعرهمن.يتألففيه

نطيقهلاماالأياممنحملنا

العمائبالكسيرالعظمحملكما

-47صالأولالأعانوفيات:خلكانابن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.(3)والحريري(2"الهباريةوابن(؟)الكاتبالخازنوابن

(1

(2

التالية:بالملاحظاتأفادتنا،المستظهريةالايامفيالأدبدراسةإن

منعددونبغ،فقطبالعربمحصورأكانأنبعداسلاميآالأدبأصبح-

عدبنالفض!يتمحمدبنأحمدالففا!أبو

1118/512الخازنبابنالمعروفالخالق

البغداديالأصلالدنيوريالاعرالكاتب

الخط،فينادرةفاضلأكان،والوفاةالمراسد

موجودةوهيكثيرةنخأالمقاماتمنكتب

صديقيتزارعدماشعرهمنالناسبأيدي

:الأهرازيالقاسموهوابوطيب

حاجبأارفلممنزلهوافيت

ضاحكبنتلقانيالا

أمارةالغلاموجهفيوالبثر

المالكوجهحياءلمقدمات

جحيمهوزرتجنتهودخلت

مالكورأفةرضوانأفثكرت

العامالجوالىيرمزالمرمنالنوعهذا

يظهرحيثالمرحلةتلكفيساثداكانالذي

المحناتواشعمالالمعانيفيالتكلف

الأخير.التفيوخاصةالبيانية

-491ص1جالأعيانوفيات:خلكانابن

ابويعلىالريف،5/5119"9:الهباريةابن

عيسىبنحمزةبنصالحبنمحمدبنمحمد

لنعيسىبنداو،بناللهعبدبنمحمدابن

الباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبنصمو

نظامالملقب،الهباريةبابنالمعروفالهاشي

حنمجيدأشاعرأكان،البغداديالدين

الهجاءكثيراللانخبيثكانلكنه.المقاعد

ضعراءمنوهو،أحدلانهمنيلميكادلا

(3

216

وولدهارسلانألبالسلطانوزيرالملكنظام

نظمفربالفطة"نتائج:كتابله.ملكاه

اربعفييدخلبميريشعرهوديوان"ودمنةكليلة

علىنظمه"والاغمالصادح"كتابولهمجلدات

ألفاليرتهوعدداراجزوهوودمنةكليلةأسلوب

كلفيهأجادلقد،سينعئرفينظمهابيت

الأميرإلىولدهيدعلىالكتابويير،الاجادة

الأسديدبي!بنمصوربنصدتةالحنأبي

جائزته.وأشىصتهفأجزل،الحلةصاحب

،453ص4جالأعانويخات:خلكانابن

456،574.

فاضلااديباكان،1122/516:الحريري

عذبة،صنةكتبأصنف،بليغأفصيحأبارعا

مرلعأكان""المقاماتكتابمنهارائعةالعبارة

وتقربفضلهثهدوتصانيفه،بلحتهبالعبث

علىبهاابرالتيالمقاماتشاهدأوكفاهبنبله

أوهامفيالغراصدرةولهالأواخروأعجزالأوائل

:المقاماتفينظمهمن،الخواص

آثارهاتحنبمةسم

سممةولوأعطىلمنواشكر

تأتهلااستطمتمهماوالمكر

والمكرمةالصمزددلتقتي

الأدباءطقاتفيءالأبنزهة:الأنجاريابن

265ص

،257ص2جالوعاةبغية:اليوطي
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والارجانيوالمبيذيالطغرائي:أمثالبالعربيةنظمواالذينالفرسالشعراء

وغيرهم.

متشابهولكنه،الآفاقوواسعجدآغزيرآكانالمرحلةهذهفيرع!ثلاإن-

وهذه،الوضيعوالغثالرفيعالجيدالانتاجفيهكبيرحدإلىوالاسلوبالأفكار

لاالفترةهذهوشعراء،الجمودلعصروفاتحةالبراعةلعصرخاتمةتعتبرالمرحلة

واحد.بميزانيوزنون

الصوراستخدامحيثمنسابقيهمعنيقلونلاالمرحلةهذهشعراءإن-

الحريريفعلكما،ويشتطونيزيدونبلالبديعيةالصنعةحيثمنولاالبيانية

البلاغية.الوجوهمنويكثربالألفاظيتلاعبكانإذالشعريةمقاماتهفي

والبلاغةوالنقدوالصرفوالنحواللغةفيأعلامآكانواالشعراءمنعدد-

هؤلاءرأسعلىويأتيورونقهجمالهنلأدبتعطيالتيالشاعريةتنقصهمولكن

.الابيورديومحمدالتبريزييحعىالشعراء

مراتبينالواأنوفضلهمأدبهمبواسطةتمكنواالشعراءهؤلاءبعضإن-

الإنشاءديوانصاحبأصبحالذيالطغرائيمثل،السلجوقيةالدولةفيمرموقة

.الاشرافمنصبعندهتولىالذيالابيورديوكذلكمحمد،السلطانعند

واسعةوعلميةاسلاميةبثقافةتمتازالمرحلةهذهفيالشعراءغالبيةكانت-

كانوالسراج،شافعيأفقيهآكانعمربنومحمدتسترفيقاضيأكانفالارجاني

لهكانتوالطغرائيوالأنسابالتاريخفيكتبوالأبيورديالحديثيروي

.الكيمياءعلمفيكثيرةمصنفات

مدحفيأمالعقيدةناحيةفيأكانسواءالاسلاميالشعرظاهرةإن-

فيوجودهاتعمقالتيالتطوراتمنتعتبر،الاسلاميةالعلومأهلأوالمذاهب

المرحلة.هذه

منشيءشابهوإنحسنأكانالمستظهرأيامفيللشعرالعامالمستوىأن-

والتصنع.التقليد

217
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المعربيةلملغة1ع!وم-ث!مت!

والعروضوالبيانوالمعانيوالصرفالنحو:العربيةاللغةبعلومنعني

.والاثاءوالمحاضرات

فياللغةعلماءوأكثروالنضجالازدهارمنعاليةدرجةالعلومهذهبلغت

فيواللغةالأدبدرسمنفمنهم،(؟)ومتنوعةعاليةبئقافةامتازواالمستظهرأيام

المرتبةاحتلوبضعهم،(2)الكثيرةالتصانيفصنفمنومنهم،النظامية

،ببغداد)3((يضأعاليةاجتماعيةمرتبةاحتلكماالتأليفوفيالنحوفيالأولى

والفصيحي)6(والجواليقي)5(الاسفراييني"4(الحسنابو:منهماشتهروقد

.الفاخر)7(بنوالمبارك

بنالسعاداتوابو(9)النحويوالبارع(8)555/6011:السراجوجعفر

(3

(4

(5

226صر2جالوعاةبغية:الشوطي

صرالأدباءطقاتفيالألاءنزهة.الأنجاريابر

286كث!نعهالمصدر.الأنجاريابن

الصمدعدبنمحمدبرنصكلبرعلي

وافىفضلله،505/1111الفدورجي

سعرولهوبلاغةوخطضالأدبباللغةتامةومعرفة

والرسائل.الكتابةفية!ابويدرائقمليح

12عر2خعاةاليبيةاليرطي

الخفر:بنالحن!أحمدبنموهرب

منكاذالبغداديالجوالي!تي،111،/539

ثقةالأدبفونفيإماثاللغةأهلكبار

شيخهبعدالظايةفيالأدبودرس،عدوتأ

الذ!لأمرالمقفيدإمامةواختصرالتريزقي

شئآيقوتلاالصمتطويلالةأهلمنوكاذ

ياف!الخطمليحوكاذ،التحقيقبعدإلا

تصانيف،منبهوالمغالاةتحعيهفياساسا

وانتكملةوصرالصصوكابامحاتباأد!شرح

منالمعرب،للحريريالغواصردرةبهأكمل

218

6؟

(7

(8

(9

الأقجميالكلام

،205صر17تخ!الأدباءمعجم:ياقوت

،01122/516الفجحيزيدأبيبنعلي

بالمدرمةالأدبودرسحاذخآنحويأكاذ

بالثيعاتهم،الثعريقرلوكاذ،النظامة

الب.لهذاالهدرسةمنو-خرج

الأدباءطقاتفيالألباءنزهة:الأنباريابن

،01106/50الفاخر!الماركالكرمأبو

كان،البغداديالخوييعقوببنمحمدابن

"كتابمنها،يخهتجأوألفالنحوفيبارعأ

الخرلح.فيالمعلم

.الأدباءطقاتفيالألباءنزهة.قيالأنجا!ابن

والنحووالقراءةال!سديثفياطقةاعاليكاذ

والعروضر.واللغة

اللغولنطبقاتفيالوعاةبغية:اليوطي

226ص2خوالخاة

أحمد=بنالوهابعدبنمحمدبنالحين

http://www.al-maktabeh.com



(1)الشجري

وامتازالمستظهرأيامفيالنضجمرحلةإلىالعربيةاللغةعلوموصلت

العربيةيتقنكانوأكثرههاوالعميقةالشاملةبالثقافةالفترةهذهفياللغةعلماء

أيضآوكان،والأدباللغةفيإمامآكانالذيالجواليقيهؤلاءمن،والفارشة

والفارسية.العربيةاللغةعلومفيوصنف،المقتفيللخليفةإمامآ

ذلكعلىيشهد،واللغةالخوفيعصرهنريديرج!ثلاابنويعتبر

احتلوكما،العلماءأكابرعندهيحضركانحيثالمساجدفيوحلقاتهتصانيفه

.والوقاربالهيبةيمتازللطالبييننقيبآكان،علميةمنزلة

المرحلةهذهفياللغةرجالقدمهاالتيوالأدبيةاللغويةالمصنفاتإن

والتمحص.والعمقبالدقةتمتازالتيالمصادرأمهاتمنتعتبر

(1)

لمتاريخ1حع-!عسات

ذلكومعالكباربالمؤرخينفقيرةالمستظهرعهدفيدا.،اغبمدينةكانت

بالارعالمس!وفا!دباسيايق!لاالحارفي

لغويآنحوياكاذ،1129/524اسغدادقيا

القرآذىءالأداهـاترلصنوفالمعرفةصمقرثآ

يةالهاشايولنوبيةالونرارةبيتصوهر

ضص!ديوارولهاغراءاتالهيوص!مداعات

صص"شعره.

وخهاا-صلاكأ"إلىاههلاإ

فافىضلىلهحصمنهاواظل

با-إ!غرح!انيوالزهر

صالهيبقلبوافانيوالماء

اللغوسينطقاتفيالوعاةبيةطىأميه

226"ص2حوالخاة

أ!لوقياة!صح!محمد!على!اللههة

الخرقيبا!اصعروفأاعحوقيأحيا

وحدةعصصهلدؤص1كالهانه،245/4711

219

لاللغةالمعرفةتاموكاد،الحرعلملهيدهره

كتا!وأملىتصانيفالحرفيوص!

الاذصالكلامحلرفصعحآوكاذ""الأمالى

عريابةبإلكرخالطاليىنمبوكا!،والافهام

لاصمتدامجلهليوقورأوكاد،الطاهر

أدبوتتفمنإلالكلمةمجلهفييكلحيكاد

علماءمنرأينامنأنمىالجريابروكادنفر

وأكابرهمحذاقهممنساهدنامنواخرالعرلة

اشجرقياابنجلر،1110/504شةوفي

عدهحفصةاصفصو!ايجامعالتحو"حلعهفى

برلأكاا

الأدباءطقاتفيالألاءنزهةا!مانبارقياي"

286ص

165صر9حالمظمقيالجر:"!1
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،شجاع)؟(أبيبنشجاع:فهمنذكرالرجالمنعددالعلمهذافينبغفقد

،(")الطبسيمحمدوابو،(3)المباركبناللهوهبة،الأبيوردي)2(ومحمد

.(5)الهمذانيالملكعبدبنومحمد

لتتبينالمستظهرأيامفيبرزواالذينالمؤرخيندراسةخلالمن

التالية:الملاحظات

الحديثوعلمالتاريخعلمبينيجمعونكانواالمؤرخينمنعددهناك-

استفادالمختلفةانرواياتتمحيصأجلمنالحديثرجالاعتمدهاالتيفالدقة

التاريخية.الأحداثعنالكتابةأرادواحينالتاريخرجالمنها

الذهليغالبابوالحنبن)1(فارس

وكتعصرهاعلاممنالحديثسمع:الحافظ

،للناسيورقفهمأثتأمأمونأثقةوكان،الكير

معرفةفيإليهوالمرجوعبغدادأهلمعدوكان

غلثهبغدادتاريختتمةفيوضرع،افيخ

توفي.الخطببعدأرخأنبعدمونهتيذلك

1113/507صة

176ص9جالمتظم:الجوزيابن

تاريخوصفوالبباللغةمعرفةلهكانت(2)

أنابفيوالمزتلفوالمخلفابيورد

13/50711سنةتوفي.العرب

177ص9جالفتظم:الجرزيابن

مناحطاصقطي:اابوالبركاتعليبنموصابن(3)

وتبعديدةبلدانإلىالحديثطلبفيرحل

وأن!ومعرفةففلفيهوكان،الجمعفي

،وأرخالتاريخوخرجالثوخفجمعبالحديث

.يرهلمممنسماعأادعىبأنذلكأفدولكنه

1115/509شةتوفي

183ص9جالنظم:الجوزيابن

محمدأبومنصورأبيابنالحنبنالدعبد(4)

الكيرالثوخمنوسمعالاقطارجال:الطبي

ثقةالحفاظأحدوكان،الاريخلهموخرج

220

(5

فةتوفي.الخلقحنبالحديثعارفأصدوتأ

1900/494

125ص9جالمظم:الجرزيابن

بنابراهمبنالهمذانيالملكجدبنمحمد

الهمذانيالفضلابيبنأبوالحسنأحمد

التاريخأصحابمن،521/2711:الفرضي

فيتاريخأجمع،والأئمةالمحدثينأولادمن

المعرفةحسنفاضلأوكان،والدولالملوك

.والحوادثوالملوكالدولوأنجاربالراريخ

مصفاتولهالفنهذاختموبهالجارابنقال

وذيل"الطريتاريخعلىالذيل"منهاملاح

ليهابإبالتاشجاعابيالوزيرتاويخعلىآخر

وكاب،مسكويهلابن"الأممتجارب"

ذيلأعمله"الوزراءاخبار"و"اليرعوان"

طبقاتكتاب"والصابيابنكتابعلى

محمداللطاندولةاخبار"و"الفقهاء

فيكتابوله،الحجامراءآوسمود،

إلىذعىورعأصالحأوالدهوكان،الؤم

يفعل.فلممرارأالقفاء

.8ص01جالنظم:الجوزيابن

،37ص4تخ!بالويخاتالوافي:المفدي

38.
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هيالتاريخواصحابالحديثأصحابفيهااشتركالتيالثانيةوالظاهرة-

الصحيحة.مصادرهامنالمعلوماتاخذأجلمنالأقطارفيالرحلة

والمختلفابيوردتاريخ:منهاجيدةتاريخيةمصنفاتظهرت-

.للأبيورديالعربأنسابفيوالمؤتلف

الأمم"تجاربكتاب"علىوالذيل"الطبريتاريخعلىوالذيل"

دولةواخبارالفقهاءوطبقات"الصابيابنكتاب"علىوالذيلالسيروعنوان

للهمذاني."الحجامراء"وومحمودمحمدالسلطان

الآونةهذهفيلمعواالذينالتاريخرجالأبرزهوالهمذانيفإنوهكذا

ملحوظأ.اهتمامأاليومتنالومصنفاته

.والمضمونالكمحيثمنبسيطةالتاريخيةالمصنفاتكانتالعموموعل-

لاسلامية1لفثسفة1-آعاشر

وكان،المستظهرعهدفيببغدادالمسيطرهووالجماعةالسنةتياركان

أحرقت،494/0011سنةفيأنهحتىالفلسفيةالأفكارضدشديدأالتعصب

.الصفا)؟(اخوانرسائل

رجالهم:ابرزومن،بوجودهمنحسنكادفلا:المعتزلةأما-أ

.الشيرجي)3(وابن(2)القزويني

اتاريخ:الحمويعليبنمحمدالففائلابو(1)

فيوالبيانالكئفتلخيص،النصوري

1380/1960مرسكو.الزمانحوادث

زيخرلج.غريابطرسحققه

محمدبناللامعدهو:القزوشييوسفأبو(2)

شيرخأحد448/0941:بنداربنيرسفبن

رحل،الدعاةبالعذبالمجاهرينالمعتزلة

فحملهاسنلكتبأحمالأوحصلممرالى

اللهعبدأبوالقضاةقاضيوكان،بغدادالى

(3)

221

الحديثروى،لهويقوميكرمهالدامغاني

وكاذ،مجلدسبعمائةفيالقرآذوفر،ببغداد

شةتوفي.الملكنطامعلىيدخل

488/1094

09-89عر9جالنظم:الجوزيابن

بنمحمد،1099/499:الرجيابن

القرآنترأ،الركاتابويحىيتاللهعبد

يتهموكاذالكرخوسكنوتفقهالحديثوصع

1(7عى9جلثظما؟لجرزيابنا،بالاعتزال
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بعضهموكان،ببغدادبهابأسلاقوةيشكلونكانوا:الاشعرية-ب

الغلبةكانت،واضطراباتفتنحدوثإلىيؤديمماالحنابلةعقيدةعلىتجرأ

،والغزنوي)3((2"الجيلي:الأشعريةرجالأبرزومن،(9)للحنابلةفيها

.(4)والشهرستاني

لفاته:مؤوأشهر

والنحل:المللكتاب

الفلسفيةوللآراءوالفرقوالمذاهبللأديانمختصرةمعارفدائرةهو

.عصرهفيعرفتالتيالطبيعةوراءبماالمتعلقة

الدياناتاربابمنالعلمأهلمقالاتعلىتعرفإنه:الشهرستانيقال

وأصل،مفيد"ه(مختصرفيذلكيجمعأنفأرادوالنحلالأهواءوأصلوالملل

والأوثانالكواكبوعبدةوالصابئةوالدهريةالفلاسفةمئلوالآراءالأهواء

(3

(4

931ص9جالمنظم.الجوزيابن

عزيزي،494/1900:الجليالمعاليابر

القضاءوليالقاضيفصوربنالملكعدابن

لكنهضافيأوكانالحديثوصمع،الأزجياب

حدةفيوكان،الاشعريبمذبلظاهركان

.لاذوبذاءة

126ص9جالمتظم.الجوزيابن

بنعى،0498/4011الغزنرييدالمؤابو

وردكاتبأشاعرأواعظأكان،القاسمابواللهعبد

الأشمريمذبونصعبهاووعظ،بغداد

الطريق.فيومات،مهافأخرج

145ص9جالنظم:الجوزيابن

ابنالفغابواحمدبنالكريمجدبنمحمدهو

علىالتكلم،1153/548:القاسمابي

تكلمأفيهآبرزأإمامأكانالأشعريمذب

نهايةآ:وع!الكلاموعلمالفقهفيبرع

والنحل"والملل""الكلامعلمفياالاقدام

222

اوتلخيص،المضارعةهـوكتابآوالمناهج،

المحاوؤحنوكان،8الأناملمذابالأقسام

،1116/590صنةبغداددخا!الاسيعظ

عدكثيرتجوللهوظهرشينثلاثبهاوأقام

البهيأما.الباطيةبمذبواتهم،العوام

أبيتصايخفإن:قائلأالتهمةهذهعلىفيرد

ذلك.خلافعلىدالةالفتح

-278ص3جبالوفياتالوافي:الصفدي

279

ص4جنجرمننجرفيالبر:الذهي

132

(5

.79ص4جاثفعيةطقات

آخرفيوخوارزمنيابورين:شهرصتان

.خراسانحدود

274عى4جالاعيانوفيات:خلكانابن

11صاولجوانحلالملل
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.(؟"ونرقهمالدياناتوأهل،والبراهمة

والفرقالاسلاميةالفرقعنفكرةاعطاءمنالشهرستانيتمكنلقد

الفلاسفةآراءيشرحكان،والثنويةالمجوسوعناليهوديةوالفرقالنصرانية

مفيد.مختصربأسلوبأيضأالمسلمينوالفلاسفةالقدماء

الفكريالصعيدعلىاسمهماالحدثإن:الفلاسفةعلىيردالغزالي-ج

الغزاليالإمامحققهالذيالانتصارهوالمستظهرعصربهتميزالذيوالفلسفي

آراءهموأبطلعامبشكلالماديةالفلسفةوأنصارالاغريقيةالفلسفةأنصارعلى

للعقيدةجديدأاندفاعأأعطىبالتاليوهوالدامغةبالحجةدحضهاانبعد

الزمن.منقريبةفترةإلىمستمرأبقيالاندفاعهذا،الاسلامية

تستطيعلاماكا!البدعنيرانمنالغزاليأخمد":السبكيابنعنهقال

الظلماءمنأحوجالفلاسفةنريةردإلىوالناسجاء...مسهاالمجالدينأيدي

الدينعنيناضليزلفلم،الماءقطراتإلىالجدباءمنوأفقرالسماءاحصابيح

غياهبوانكشفت،العرىوئيقالدينأصبححتىمقالهبحلاوةالحنفي

والمنطقوالأصولوالجدلوالخلافالمذهبفيالغزاليبرع،(2"الشبهات

عليهم،للردوتصدىالعلومهذهأربابكلاموفهموالفلسفةالحكمةوقرا

المنتحلوالبابالضلالمنوالمنقذ،تأليفها)3(أحسنكتبأفنكلفيوصنف

.النظر"4(ومحكالنظرومعيارالاعتقادفيوالاقتصادالجدلفي

الفلاسفةتهافتكتاب

الكونالىونظرتهمالفلاسفةمذاهبالغزالييفندالكتابهذافي

فبلغتأولأهؤلاءأتاهاالتيالموضوعاتأحصىوقد،والحياةوالإنسانوالخالق

الفلاسفةمذهبإبطالهيعالجهاالتيالأولىوالمسألة،مسألةوعشرينتسعأ

31ص1جوالنحلالملل.الهرشاني(1)

201ص4جالافعيةطبقات(2)

103صالثانعيةطقات(3)

116صنفهالممدر(4)

223
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للفناءإنكارهمفيالفلاسفةمذهبإبطالهيالاخيرةوالمسألة،العالمأزليةفي

.الأجساد)؟(لبعثو)نكارهمالبشريةالنفوسعلى

مسائل:ث*ائفيالفلاسفةالغزاليوكفر

العالم.قدممسألة-

.بالجزئياتعلمأيحيطلااللهانومسألة-

وحشرها)2(الأجسادبعثإنكارهموالئالثة-

التالية:الأموريلاحظ،المستظهرأيامفيالفلسفيةللتطوراتالمتتبعان

نقلهاالتيالطبيعيةالأفكارترفضكانتببغدادوالسياسيةالدينيةالبيئة-أن

.الفرسأواليونانعنالمسلمينالفلاسفة

الضعفوأصابهاالوراءإلىتراجعتفلسفيةافكارأتحملالتيالفرقأن-

السلف.أهلمنالمتعصبونعليهمشنهاالتيالئديدةالحملاتنتيجة

الصراعهذاتجلىوقدوالأشعريةالحنابلةبينشديدأكانالصراعأن-

والعملي.الفكريالصعيدعلى

ميدانفيخاضواالذينالكبارالرجالمنعددأالمرحلةهذهعرفت-

مقدمتهم:وفيالفلسفة

دائرةوهو"والنحلالملل"كتابألفالذيالشهرستانيالإمام-1

أيامه.حتىالمعروفةالفلسفيةوالفرقوالمذاهبللأديانمعارف

بها،وتعمقالفلاسفةطرحهاالتيالأفكاردرسالذيالغزاليالإمام-2

وأسكتهم.أصحابهاوافحمعليهاورد

الاسلاميللفكرانتصارأيعتبرالماديينالفلاسفةعلىالغزاليانتصارإن

.308-307صنفهالمصدر:الغزالي(2).87-86صالفلاضةقهافت:الغزالي(1)

224
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هي:الميدانهذافيألفهاالتيوالكتب.الاسلاميةوالعقدة

والمنقذالكلامعلمفيالعواموإلجامالفلاسفةومقاصدالفلاسفةتهافت"

الذيالفلسفيللفكرمقارعةكلها"وغيرهاالاعتقادفيوالاقتصادالضلالمن

أيامه.فيسائدأكان

لمفلك1؟حدعشر-عح

يرتبطوالتنجيموالتطورالازدهارمنمتقدمةمرحلةإلىالفلكعلموصل

المنجمونحكم1095/489سنةوفي،اليهويرمزوثيقأارتباطأالفلكبعلم

ببغدادالناسبينالحديثوانتشرنوحطوفانيقاربالناسفييكونبطوفان

الأمرحقيقةعلىيطلعهكيعيشون)1(ابنالمنجمالمستظهراستدعىحتى

منمجموعةغرقهوسيحدثالذيو)نمايحدثلننوحطوفانبأنفأخبره

هيبغدادتكونانالخليفةوخافالبقاعمنبقعةفيمتعددةمناطقمنالناس

المسناتبإحكامفتقدموسطهافييمردجلةنهروأنخاصةالطوفانموضع

الخبرفوصلالغرقينتظرونالناسوكان،الانفجارمنهايخشر،التيوالمواضع

منهمينجولمعظيمسيلفاتاهمنخلةبعد(2)المناقبواديفينزلواالحجاجبأن

ابنمعلوماتفيالصدقالمستظهروجدوعندما،الجبالوسبرؤتعلقمنإلا

.(3)العلمبهذابراعتهعلىمكافأةمرتبألهوأجرىعليهوخلعأحضرهعيشون

الحن:بنمحمدبنمحمد:عثونابن(1)

الفضلابوالملكموفق،1112/506

النجامةفيعناعهفيراسأكان،الشجم

شعر:ولهبالعراق

بالتقىاجدرالثريح،القارىء

متقوسقوسهفيرابمن

ه!فنكانتالأفلاكومراتب

الأنفىأحرىالرحمنبعبادة

رحيبةوهيالأرضوماسح

اللمىأكففيالأناملمح

جاهلمنربهبخيفةأولى

ومخصومربعبمثك

-12ءصأولجبالويخاتالوافي:المفدي

126.

المدينةمنمقربةعلىموضع:الماقبوادي(2)

.الامطريقفي

276ص5جالبدانمعجم:ياقوت

.97ص9جالنظم:الجوزيابن(3)
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استشارةبعدإلاالحروبإلىينطلقونلاالسلاجقةسلاطينوكان

المنجمونكانوهكذا.الهزيمةأوالفوزفيإرشاداتهمعلىوالوقوفالمنجمين

فيمعينحدإلىويتحكمون،السلجوقيةالدولةأربابعندعاليةمترلةيحتلون

عصىملكشاهبنمحمدالسلطانعهدأوائلففي،والأمراءالسلاطينتوجيه

ومعه-بغدادإلىالحلةمنوتوجهعنقهمنالطاعةربقةوخلعصدقةالعربملك

أثركتابأأصبهانإلىبالثهالمستظهرالمؤمنينأميرفأرسل،عربيالفخمسون

يسالملكثاهبنمحمدفأخذ،بالسلطانمستنجدأرسولبعدورسولأ،كتاب

فقالوا،راجعأالسلطانطالعصاحبوكان،اليهيهتدونفلاالاختيارالمنجمين

فوئوابهموبرمعليهموشدد،ابحثوا:فقال،مولانايااختيارأنجدلاإئا

.(؟"هاربين

وصلوقد،الخليفةومنالسلاطينمنعنايةيلاقيكانالتنجيمعلمإن

.ملموسبشكلمتطورةمرحلةإلى

لمحس!ب1ثائيعشر-عح

هذافيبرعوقد،المستظهرأيامفيملحوظأاهتمامأالحسابعلمعرف

وغيرهالفقهجانبإلىالحسابيجمعكانمنومنهم،العلماءمنعددالعلم

الاسلامية.العلوممن

،(2)الفرضياللهعبدأبو:الميدانهذافيالرجالوأشهر

.71صالاربعالمقالات:الرقندي(1)

،9117/511:الفرضيالقاقالهعدابو(2)

واحدكان،جعفربناحمدبنالحنهو

226

وصمعوالحابالفرائضعلمفيعمره

الحديث.

.532ص09جالكامل:الائبرابن
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.(2"حمزةبنالباقيوعبد،(؟)والهمذاني

يتمتعونولكنهمقلةكانواالحسابميدانفيعملواالذينالعلماءإن

فإنالحسابعلمفيعصرهأوحدالفرضياللهعبدابوكالزواذا،عاليةبثقافة

القضاةقاضيمنصبتوليعنواعتذروالزهدالحسابعلمبينجمعالهمذاني

الأمر.لهذاشجاعابوالوزيرانتدبهحين

لمستظهر1عهدفيلمطب1-عشرئالث

تشجعكانتالتيالسلجوقيةالدولةجانبمنبالطبالاهتماماستمر

الأطباءإليهيقربالمستظهروكانبغداد)3(بمدينةالعضديالبيمارستان

فيالأساسيعملهمجانبإلىالخلافةمسائلفيوششعينهمالمشهورين

.الناسسلامةعلىوالسهرالتطبيب

الطبيةالمكتبةأتحفواالذينالأطباءمنعددالمرحلةهذهفينبغوقد

منالأطباءفمنمتنوعةكانتالطبيبوثقافة،الأهميةغايةفيجديدةبمؤلفات

.(")الأساسيةمهنتهجانبإلىعلومعدةيتقنكان

"ه(اللههبةبنسعيد:فهمالمستظهرعهدفياشتهرواالذينالاطباءأما

(9)

!2)

الهمذاني:أحمدبنابراهيمبنالملكعد

الرعةالعلوميعرت!!ان،1095/489

انتهىوالحابالفرائضعلمانإلاوالأدبية

شجاعأبوالوزيركان.زاهدأعفيفأوكان،إليه

أضدفأبىواستدعاهالقفاةلقضاءعبنصقد

الن.وتقدمبالعجزواعتذرالاباء

001ص9جالمتظم:الجوزيابن

ابن،1099/(93:حمزةبنالاقيعبد

يدلهكانت،القرشيالحدادالففلابوالحين

ثقة.وكان،والحسابالفرائضفي

116ص9جمظ!ملا:الجوزيابن

(3)

(4)

(5)
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156-559ص9جمظ!ملا:الجوزيابن

،243صالأنباءعون:اعيبعةابيابن

توفي.ني!حلابقاللهبةبنسميدالحنابز

المرضمداواةبنولىوكان،495/1091شة

عاحبوهو،العضدياليارشانفي

والنطق.والطبالفلفةفيالتمايف

طبقاتفيالانباءعيون:اعيةأبيئابن

.343عر،الاطاء

163ص3خالجنانمرآة:ايافي
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نعيموابو،التلميذ"3(وابن،(2)الواسطيوابن،طالب"؟(أبيبنومحمد

.(جناخ"هبنومروان،(،"االواسطي

(9)

(2)

(3)

يلي:مانلاحظالمستظهرايامفيالطبدراسةعند

وهذه،النصارىمنكانوابغدادبمدينةظهرواالذينالأطباءأكثرأن-

جزلة:بنعليبنعيىبنيجى

محمدبنمحمدالخطابأبو،9099/493

!نةرمضانفيحيأكان،طابأبيابن

الطبصناعةوقرأيغدادمقامه1106/500

متميزأوكان،اللههبةبنسميدالحنابيعلى

فيالامل:كابهألف.وعملهالطبفي

فيوالجوابالمسألةطريقعلىجعلهال!

وستنثلاثعلىلثملوهووالعملالعلم

مقالة.

طقاتنيالانباءعيون:اصيبةابيابن

.344-343صالاطاه

الاسلامةالعصورفيالمميةالملوم:كحالة

.51ص

ابراهم:بنسيدالفرجابوهو:الواسطيابن

رفغعندهوكان،بالثهللمتفهرطأكان

واصحابالنفوذذويعلىمقدمأوكان،المنزلة

هؤلاءانخىالخلافةدولةفيالعلياالمراتب

تعقدعندماالؤايعطيبابنيتعينونكانوا

لها،حلولايجادعنويعجزونثكلهم

فيالصتظهريخاطبكيالهالأمرفيرفعون

طباتهميبيالوامطيابنوكان،شؤونهم

.ولفدرهبحنرمهالذيالخبفةعند

طقاتفيالأنجاءعون:اصيبةأبيابن

.434صالأطا.

الحكيم:التيذبنيحسبنصاعدبنيحس

الباجةالدولةطب،النمرانيالملكممتمد

الوإفرالفضلوله،برايهوشار،زمانهفي
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(4

(5

لهواتفقت،الكاملةوالمعرفةالغزيروالأدب

آخرالىوعاض،الأموالكسبحقجد!عادة

شةحدودفيبالثهالمستظهرعهد

فيوقصدشريفشعروله،11؟8/512

جفبناهادارفيقالهفسالطفالمعاني

فيها:الارووتعتصدقةالدولة

ملأتهاالعلاداربانيأيا

كيوافيعلىشرفألتزيدها

شيدتها)نمابأنكعلمت

والإحافيوالأففالللمجد

ومابفتالكرامعوائدكفففت

بالنيرانيالأضياتتتقبل

.364صالحكماءتاريخ:القفطي

تل1103/497!نةفي:الواسطينعيمابو

منوكان،الواسطيالطبيبساوةبننيمابر

يذكل.حةاعاباتفيولهالطبفيالحذاق

ظروتنر487/9301!همنةنوفيانهفيهالاب

غامضة.

.378ص01جالكامل:الاثيرابن

ح4!آ(ةح"33لأ43ءةلاح5!.223.

يهوديطيب،515/2111:جناحبنمروان

لانفيوالتومعبالمنطقعنايةله،المذهب

الطب،بصناعةجدةومعرفةواليهودالعرب

نرجمةضتوقد،،هـالتلخيصكابألف

فيالستعملةالمقاديرونحديدالمفردةالأدوية

كحالة:.والمكاييلالأوزانمنالطبصناعة

.52صالاسلابةالعصورفيالعملبةالعلوم
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.المقتديأيامفيالطبدراسةعندلمسناهاالظاهرة

علمإليهوصلالذيالنضجعلىتدلظهرتالتيالطبيةالمصنفاتأن-

المرحلة،تلكفيالطب

بعضيتقنوبعضهم،والمنطقالفلسفةعلميتقنكانالأطباءأكثرأن-

واللغوية.الأدبيةالعلوم

وفي،البغداديالمجتمعفيعاليأمركزأاحتلالأطباءبعضان-

المستظهر.عندقوينفوذلهكانالذيالواسطيابنمقدمتهم

والدهعلىيتفوقلمولكنهللطبجيدةعنايةأعطىالمستظهرأن-

.طكذ!عملا

لعستظهر1لمعلع!ءمن1-موقفعشربح1ر

نأعلىتجمعتكادالمستظهرعنكتبتالتييخيةالتاليا.لمصادر

وقد،الناسمنوالصالحينوالعلماءالعلميحبكانالعباسيبالثهالمستظهر

ابنوسبطالكازرونيوابنشامةوأبوالقرمانيالعلميةبمناقبهأشاد

.(؟)وغيرهمالحنبليالعمادوابنوالأربليالجوزي

نبغواالذينوالتصوفالزهدورجالوالفقهاءالعلماءأكثرمنهتقربلذلك

.(2"والآدابوالتاريخوالسياسةوالأصولالفقهفيالكتبلهوصنفواعهدهفي

كانالمستظهرالخليفةمنالعلماءموقفمعرفةفينتعمقأنأردناو)ذا

الفقهميدانفيساهمواالذينالعلمرجالكبارمنمجموعةنختارأنعلينالزامأ

اليه.ونظرتهمالمستظهرحولآراءهموندرسوالتاريخوالسياسة

كاب،173صالأولوآثارالدولاخبار(1)

والصلاحيةالنوريةالدولتينانجارفيوضتنالر

82ص

8جالزمانمرآة،215عراتاريخمخصر

270صالمبركالذبخلاعة،73ص

.4ج33صالذبضذرات

الدوتنانجارفيالروصنكتاب:شامةابو(2)

82عى
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:550/1111:المستظهرمنالغزاليالإمامموقف-ا

هوكتابهالمستظهرالخليفةمنالغزاليلموقفصورةيعطيناكتابخيرإن

علىبناءالكتابهذاألفوالغزالي،"المستظهريةوفضائلالباطنيةفضائح"

.(؟)الباطنيةعقيدةعلىبهيردحتىنفسهالمستظهرطلب

الشرعيةالبراهينلاقامةبأكملهالغزاليخصصهالكتابمنالتاسعوالباب

الإمامهوطاعتهالخلقعلىالواجببالحقالقائمالحقالامامأنعلى

والقطعالبتعلىالفتوىالدهرعلماءكافةعلىيجببأنهبينكما،المستظهر

وتقليدهللولاةتوليتهوعمحةالحقبمنهجأقضيتهونفوذالخلقعلىطاعتهبوجوب

.(2)فرضالخلقكافةعلىطاعتهوأنالخلقعلىاللهخليفةوأنهللقضاة

إلىأولهوهومن،225الصفحةإلى169الصفحةمنيمتدالبابوهذا

صفاتأوردوقد،الخلافةمنصبحولوللالتفافالمستظهرلطاعةدعوةآخره

والدينية.السياسيةوواجباتهالإمام

075/1311:الشاشيبكراكامميموقف-ب

(3"وقته

فقيهكانالافيالفقيهالاسلامفخرالملقب،بالمستظهريالمعروف

كتابمنهاحسنةتصانيفوصنفالثافعيةالطائفةرياسةاليهانتهت

فيهاالأئمةاختلافمسألةكلإلىضمثمالشافيمذهبفي"العلماءحلية"

.(")بالثهالمستظهرللإمامصنفهلأنهالمستظهريوسماه

يمدحالاولالجزءمقدمةفيأجزاءثلاثةمنالكتابهذاويتكون

.3صالباطةفضانح:الغزالي(1)

169صالباطيةفضائح:الغزالي(2)
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.219ص4جالاعانوفيات:خلكانابن(3)

220صنفهالممدر:خلكانابن(4)
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هذاوضعفيتعالىاللهاستخاربأنهويخبرالعزةلأنصارهويطلبالمستظهر

:فقالللإمامالكتاب

سيدناإلىالمكرمةوالخلافةالمعظمةالإمامةانتهتلمافإنهبعدأما"

الدينأمرفيالعلياالهمةذيأنصارهاللهأعزبالثهالمستظهرالمؤمنينأميرومولانا

تعالىاللهإلىتقربأالعلماءلأقاويلجامعكتابفيتعالىاللهاستخرتوالدنيا

المذاهبمنمذهبعنخارجغيرعنهيصدرمايكونأنرجاءعليهاطلاعهفي

.(؟)"تعالىاللهشاءإنعليهوالثوابالأجرفأرزقفيهناظركلبهوينتفع

جانبإلىالشافعيةالطائفةفيرجلأكبروقوفجليألنايظهروهكذا

باسمه.كتابهسمىأنهحتىإلمستظهر

1127/521:الهمذانيالملكعبدبنمحمدموقف-ج

التاريخيةالكتبمنعددأصنف،عصرهفيالمؤرخينكبارمنكان

مقدمةوفي.منهالأولالجزءوصلناوقد"الطبريتاريختكملة"كتابهومنها

ويشيدلهيدعوفهو،وضوحبكلالمستظهرالاماممنموقفهيعلنالجزءهذا

وهومنيعةوأيامهممدودوسلطانهيديهفيعنانهبحصولمفتخروالدهرباحسانه

المؤمنينلأميربيعتهيعلنكتابهعنيتحدثانوبعدالرذيعة)2(مناقبهاسيؤرخ

وفضائل،رعيتهفيأمرهوارتسمبريتهفياللهحققضىالذيالمستظهر

الكليل.الطبعوتشحذالعليلالفكرتداويومناقبهرأيهفيالمستظهر

وقصرالسابلوأمنالجاهلوارتدعالمائلاعتدلالمستظهرأيام"ففي

وعلىسياستهالدنياعلىاللهفحفظ،المجدوعمادالدينعمدةوهو،المتطاول

سامعةلأمرهوتستجيبضارعةخدودهاالدنيالهتضعحتىرأفتهحسناهلها

."(3"طائعة

.54-53ص1العلماءجحلية:الاشي(1)

\ص1جيخاتارتكملة:الهمذاني(2)
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حرصأنجدالعصرذلكعلماءاشهركتبعلىاطلاعناخلالمنوهكذا

لهالكاملوالولاءالمستظهرالامامعنوالدفاعالعباسيةالخلافةمؤازرةفيكبيرأ

والدنيا.الدينسياسةفي!اللهرسولخليفةبصفته

ملكش!هبنهحمدلسلط!ن1منلي1لغز1-موقفعشرخ!هس

"الملوكنصيحةفيالمسبوكالتبر"كتابهالغزاليحامدأبوالامامصنف

عهدفيمستوليأكانالذيملكثماهبنمحمدللسلطانتوجيهاتعنعبارةوهو

اللهبنعمويذكرهالسلجوقيالسلطانالغزالييخاطب.العباسيبال!هالمستظهر

.الايماننعمةالنعمتلكوأهمعليه

.فروع)1(وعشرةأصولعشرةلهاالايمانوشجرة

فهي:الايماناصولاما

ماوجميعالعالمخالقوهوخالقولكمخلوقأنكالسلطانأيهااعلم-

.الكونفي

مثل.ولاصورةلهلضستعالىءالباريأن)علم-

قدير.شيءكلعلىوأنه-

.شيءبكلمحيطعلمهوأن-

.فيكونكنللشيءويقولبصيرسميعوأنه-

نافذ.الخلقجميععلىتعالىوأمره-

شريك.معهولي!تعالىلهمخلوقالعالمفيماجميعوأن-

.وناروجنةوصراطوسؤالحسابالموتوبعد-

.230عىالشوكاتجر:الغزالي(9)
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درجةالىنبوتهوأوصلالانبياءآخرعلأم!رمحمداللهرسولاللهوجعل-

.(؟)بطاعتهوالجنالان!منالخلائقوامرالكمال

فهي:الايمانشجرةفروعأما

.والإنصافالعدل-

المخلصين.العلماءنصيحةاستماع-

.صدرجهةأيمنالظلميحاربأن-

.والتجاوزوالكرمالعفوإلىويميلالغضبعنيبتعد-

للمسلمين.يرضاهمالنفسهيرضى-

.العباداتنوافلمنأفضلالمسلمينحوائجقضاء-

.تاو!شلاعنيبتبدان-

والعنف.الثدةمنخيرواللطفالرفق-

.الشرعموافقةضمنالرعيةرضا-كسب

.الشرعبمخالفةأحدرضايطلبلاأن-

أيضأ:نصائحهومن

منيحذرهثم،مصيرهيعرفوأن،الدنيافيالانسانوجدلماذايعرفأن

الخمروشربوالنردالشطرنجكلعباللهوأعمالعنيبتعدوأن،والفسادالجور

الرعية.أمورعنيمنعهذلكلأنوالصيدوالصولجانالكرةوضرب

الاقتصادية.الأزماتأوقاتفيرعيتهيعينأنالسلطانوعلى

عقله.يستعملوان،بالحكمةيتحلىوأن،الهمةعالييكونوأن

الوزير:شروطيذكرثم

4،5،6،7،9،11صنفهالمصدر:الغزالي(9)
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ملحة.حاجةوهو،عادلأ،صالحأ،كاتبأيكونان

ببرايةعالمأ،اللفاءطيب،الروحخفة:ومنهاالكاتبشروطيذكركما

.(؟"هقححرفكليعطيوأنالقلم

:النساءلخيريتعرضكما

المهر.الخقيفةالولودهي-

.والستر)2(والعفاف،الديانةصاحبة-

إلىتصلانالغزالييريدالتيوالنصائحالدروسعنيعبرالكتابهذاإن

ويبدو،الرعيةصلاحإلىيؤديالراعيصلاحلأن،هاك!ثلمبنمحمدالسلطان

هذاحرصلقد،ببعضهاويأخذالغزاليلنصائحيصغيكانمحمدالسلطانأن

والمعرفة.الدينأهلوتقريبوالاحسانالعدلعلىالسلطان

خاتعة

ملاحظةيمكنالمستظهرزمنفيببغدادالعلميةالحياةدراسةخلالمن

التالية:النتائج

عهدفيالعلميةللحياةامتدادهيالمستظهرعهدفيالعلميةالحياةأن-

ى!حوالكتابوالمفكرينالعلماءمنكثيرأأنالناحيةهذهعلىوالدليلالمقتدي

العهدين.عاصرواالوزراء

لذلئ!،الحنفيالمذهبنشرفيجادةكانتالسلجوقيةالدولةأنيبدو-

غيرها.منأكئرالمستظهرأيامفيالحنفيةالمدارسزيادةرأينا

،11،12،15صالمبركالتبر:الغزالي(1)

18،21،24،25،26،23،33،49،

64،81،90،93،104،116
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الىيعودوهذاملموسأوتقدمأكبيرأازدهارأعرفتالفقهيةالحركةان-

أجلمنالعباسيةالخلافةورجالالسلاجقةالحكاملهاقدمهالذيالدعم

باتالذيالباطنيوالتيارالفاطميةالخلافةساندتهالذيالثييالتيارمناهضة

دارهما.عقرفيالعباسيةوالخلافةالسلجوقيةالسلطنةيهدد

علوموخاصة!4الأخرالاسلاميةالعلومتقدمتالفقهيةالحركةتقدمومع-

لهمتشهدالذينالعلماءمنعددفيهاوبرعوالحديثوالقراءةالتفسير

بأهميتها.تحتفظاليومحتىتزاللاوالتيالقيمةمصنفاتهم

الحكمرجالوأحاطهاببغدادواسعأانتثمارآالصوفيةالحركةلقيت-

الحركةصفوففيالغزاليالامامانخراطوكان،ةطب!ألالهاوبنوابعنايتهم

كتابصنفأنبعدوخاصةجديدأاندفاعأأعطاهاالذيالبارزهوالتطورالصوفية

وتزكيتها.النفستربيةفي"الدينعلوماحياء"

وظهرت،الفترةهذهفيكبيرأرواجألقيتواللغويةالأدبيةالعلومان-

المكتبةإغناءفيساهمواالذينالشعراءومناللغةعلماءمنبهابأصلامجموعة

قبلمامرحلةيعيشالشعركانوإذا.القيمةبمصنفاتهمواللغويةالأدبية

والتعمق.النضجمستوىإلىوصلتقدكانتاللغويةالعلومفإنالانحطاط

وأشهروالحجمالمضمونحيثمنبسيطةالتاريخيةالمصنفاتكانت-

المؤلفاتمنعددأكتبالذيالهمذانيالملكعبدبنمحمدهوالتاريخرجال

.الجيدةالتاريخية

أبوتمكنوقدالسنيالتياروسيطرالوراءإلىالاغريقيةالفلسفةتراجعت-

كتابهألفعندماالطبيعيةالفلسفةعلىكبيرنصرتحقيقمنالغزاليحامد

.الموضوعهذافيتبحثمصنفاتمنوغيره"الفلاسفةتهافت"

أبرزومن،قويبنفوذتتمتعكانتالسلفلأهلمخالفتهارغموالأشعرية

."والنحلالملل"كتابصاحبالشهرستانيعلمائها

إليهتربوالمستظهروالخلفاءالسلاطينبعنايةيحظىكانالفلكعلمان-
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منزلته.منورفعمرتبآلهوأجرىوأكرمهعشونابن

بالثقاف!امتازواالذينالعلماءقبلمناهتمامأعرفالحسابوعلم-

.الميدانهذافيوالتبحرالواسعة

أتحفواالذينالأطباءمنعددفيهبرعفقدجيدأتقدمأاحرزالطبعلمأن-

الذيالمستظهرمنكبيرةعنايةنالوالطب،قيمةبمصنفاتالطبيةالمكبة

مسألة.كلفيرأيهميأخذوكانالأطباءبعضإليهقرب

عمومأالقلمورجالوالفقهاءالعلماءك!سبعلىحريصأالمستظهركان

الأمروهذا،ولاءهويعطيهالمستظهرحوليلتفهؤلاءمنكبيرأعددأرأينالذلك

مختلففيتقدمآوتحققالأمامإلىتندفععامةبصورةالعلميةالحركةجعل

تنميةفييساعدبدورهملكشاهبنمحمدالسلطانوكان،والمعرفةالثقافةفروع

والباطنية.الشيعيةللأفكارتتصدىكيوتقويتهاالعلميةالحياة

والأدبيةالاسلاميةالعلومتطويرفيبارزأدورألعبتالفقهيةالمدارسان

فيبرزواالذينوالعلماء،العلميالصعيدعلىالعصرظاهرةالوقتبنفسوهي

مختلففيالمصنفاتمنمجموعةوقدمواشاملةثقافةتميزواالمرحلةهذه

كبيرقسميزالولاالاسلاميةالمكتبةأغنتالمصنفاتهذه،العلميةإلنواحي

.اليومحتىالعلميةبقيمتهيحتفظمنها

والإنتاجالمستظهرعهدفيأيامهاأزهىعاشت،العلميةالحياةأن

ويدعمه.القولهذايؤكدبغدادمدينةعرفتهالذيالكبيرالحضاري
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نئمانجال!

الأحداثبينوالمقارنةجهةمنالمؤرخينأقوالبينالعامةالمقارنةإن

إلىأرشدتنا،ثانيةجهةمنوالمستظهرالمقتديعهديفيبغدادشهدتهاالتي

التالية.النتائج

أيامفيوخاصة،السلجوقيالعصرفيالعباسيةالخلافةشأنارتفع-1

ويعتبرونالحنفيبالمذهبيدينونكانواالسلاجقةالسلاطينلأنالمستظهر

كانوالذلك،السلطاتمصدروهوالاسلاميةالدعوةلامتدادرمزأالخليفة

علىويحرصونبدعواتهويتبركونمنابرهمعلىلهويخطبونالبيعةمنهيأخذون

المسلمين.نفوسفيالروحيةلمكانتهنظرأإرضائه

المقتديامورفييتدخلانالملكنظايمووزيرهملكشاهالسلطانكان-2

عادتعندماوالمقتديملكشاهبينكثيراالعلاقةتدهورتثم،والصغيرةالكبيرة

الانتقامملكشاهتررعندئذ،أبيهابيتإلىالسلطانبنتخاتونالخليفةزوجة

لمكشاه5وجهالطريقةبهذه،السرعةوجهعلىبغدادمنبطردهفأمرالمقتديمن

المقتديذهب،ملكشاهوفاةوبعد.العباسيالخليفةلمقامجدآقاسيةضربة

فيالسملهدستعندماالنهارشمسقهرمانتهفيهااشتركتمؤامرةضحية

حقيقية.بمأساةبملكشاهالمقتديعلاقةانتهتوهكذا،الطعام

ملكشاهأبناءكان،والدهبعدالخلافةمنصبالمستظهرتولىوعندما
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ورثةبينوالحروب،السلجوقيالعرشعلىالسيطرةأجلمنيتصارعون

المناطقأكثرفيودماراب"عنهانتج،سنواتعشرحوالياستمرتملكشاه

السلجوقية.

السلطانبينالمعاركبعضوأنخاصة،الحروببهذهبغدادوتأثرت

المدينة.داخلجرتمحمدوأخيهبركيارق

الحيادعلىوقفلأنهللأذىالمعاركفترةخلالالمستظهرتعرضلقد

علىملكشاهبنمحمدسيطرأنوبعد،بغدادإلىداحللكلعهدهيعطيوكان

الدينيوولاءهاحترامهلهوقدمالمستظهرمعطيبةعلاقةأقام،السلطنةعرش

الثمينة.بالهداياالخليفةإرضاءعلىحرصكما

آثارهاانعكستالطرفينبينومحبةمودةإلىتطورتالعلاقةهذهإن

.وهناءوعدلأأمنآ،بغدادعلىالحسنة

للخلافةتحديآكان،الصليبيينأيديفيالسوريالساحلسقوطإن-3

آخر،جانبمنالفاطميةوللخلافة،جانبمنالسلجوقيةوالسلطنةالعباسية

وكذلك،المقدسبيتسقوطأماممتفرجينالسلاجقةسلاطينوقفوقد

.والهوانالحسرةكأسيتجرعونوهمالمستظهر

وأعوانالسلاجقةالحكامنفوسفيالرعبالباطنيةالحركةزرعت-4

نابغدادعلماءالمستظ!!وأمربسيوفهمالسلاطينلهاتصدىلذلكالمشظهر

بنثاطالمهمةهذهالغزاليحامدأبوتولىوقد،والبيانبالحجةيقارعوها

.واجتهاد

تركت،الصليبيةوالحروبالباطنيةالحركةأثارتهاالتيالأحداثإن

الخلافة.عاصمةسكاننفسيةعلىالقاتمةظلالها

هذه،والأندلسالعربيالمغربفيقويةدولةالمرابطونأسس-5

للخلافةولاءهاتعطيأنرفضتلذلكالسنيةبالعقيدةتدينكانتالدولة

إلىوفدآتاشفينبنيوسفأميرهاأرسلبل،مصرفيالشيعيةالفاطمية
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علاقاتقيامإلىادىمماأرادمالهفتمعهدآمنهوطلبولاءهوأعطاهالمستظهر

مركزتقويةفيساعدذلككل.ومغربهالاسلاميالمشرقبينوثقافيةدينية

السلجوقية،الدولةحدودصخارجامتدنفوذهلأنوالمعنويالروحيالمستظهر

ومعنويآ.مادياالمرابطينمعالعلاقةهذهمناستفادتوبغداد

السنةوبينجهةمنوالأشعريةالحنابلةبينالعقائديالصراغإن-6

صداماتوقوعإلىأدىمماالمقتديأيامفيقويآكان،ئانيةجهةمنوالشيعة

تحولالمستظهرعهدوفي.والأرواحالممتلكاتفيخسائرعنأسفرتومعارك

مننوعوإلى،والشيعةالسنةبينوالتلاقيالصلحمننوعإلىالصراعهذا

الراحةأجواءنضرفيساعدمماوالأشعريةالحنابلةبينوالاحترامالهدوء

انتهجهاالتيالحكيمةالسياسةنتيجةكانوهذا؟بغدادداخلوالاستقرار

لهم.وألتكريمالاحتراموتقديمالطوائفشتىمنالعلماءتقريبفيالمستظهر

المقتديأيامفيصفوفهاتنظيممنوالعيارينالفتؤةحركةتمكنت-7

ولينالمسؤضدضرباتهميوجهونالعيارونوكان،المستظهرعهدفيونشطت

.بغدادمنالغربيالجانبفيملموسآنشاطهموكانالسلاجقة

"الغيار"عليهمنرضلذلكالذمةأهلمعاملةفيقاسيآالمقتديكان-8

التيالقيودهذهمنالتخلصأجلمنالاسلاماعتناقإلىاضطربعضهمأنحتى

ثاطهم.منوتحدكرامتهممنتحط

الذمة،أهلمعوالتعاونالوفاقسياسةعلىجرىفقدالمستظهرأما

شاركتمجموعةأيضآمنهمونبغالبارزينزعمائهممنعددحولهالتفلذلك

الدينيةالحريةمنبمناخالذمةأهلنعملقد.والاقتماديةالعلميةالحياةفي

عهدجعلذلككل،عنهم"الغيار"بإزالةأمرهالخليفةأصدرعندماوخاصة

.ببغدادوالنصارىاليهودعرفهاالتيالعهودأفضلمنالمستظهر

منأكثرالمستظهرزمنفينشطتوالأدبيةوالفقهيةالعلميةالحركةإن-9

المدارسثوءهيالعصرتميزالتيالحضاريةوالظاهرة،المقتدقيزمن

أيامفيسيطرتقدالثافعياتوأخواتهاالنظاميةالمدرسةكانتإذاو،الفقهية
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هذه،المستظهرأيامفيرواجألقيت،والحنبليةالحنفيةالمدارسفإنالمقدي

والفلسفصوالأفىبيةواللغويةالاسلاميةالعلومازدهارفيساهمتالمدارس

والعقلية.

والمصنفاتالمعرفةنواحيمختلففينبغواالذينالكبارالعلماءإن

النضجمنمتقدمةمرحلةإلىتشيرالاسلاميةالمكتبةإلىقدموهاالتيالكبرى

يحبكانالذيالمستظهرأيامفيالاسلاميةالحضارةحققتها،والازدهار

حولتلتفوالمفكرينالفقهاءكبارمنمجموعةنرىلذلك،ويجلهمالعلماء

القيمة.المؤلفاتله؟تصنفولاءهاوتعطيهالمستظهر

مختلففيالرجلتشاركان،والبغداديةالسلجوقيةالمرأةكانت-15

النساءبعضلعبتالمستظهرأياموفي،والعلميةوالاجتماعيةالسياشةالميادين

منمجموعةظهرتكما،السياسيةالنشاطاتفيبارزةأدوارأالسلجوقيات

،والاحسانالبروأعمالالمعرفةميادينفيساهمناللواتيالبغدادياتالنساء

.والتصوفوالدينيةالتربويةالمجالاتوفي

قويأكان،وأوبئةوفيضاناتحرائقمنالطبيعيةالاحداثتأثيرإن-11

المستظهر.أيامفيوضعيفآالمقتدي0أيامفي

الأمننشرعلىعملالسلطنةبعرشمحمدالسلطانانفردعندما-12

،التجارعنوالمكوسالضرائبورفعالسلجوقيةالمناطقمختلففيوالعدل

أعوامزيادةإلىأدىمما،خاصةوالتجارةعامةالاقتصاديةالحركةفنشطت

بملايينالسلطانخزائنامتلأتوبالتاليالمستظهرعهدفيالرخص

وأرزاقهم.أقواتهمعلىالناسواطمأذ،الدنانير)9(

الاحتفالاتصعيدعلى،بغدادشهدتهاالتيوالسرورالفرحايامإن-13

.المقتديعهدفيمنهاأكثرالمستظهرعهدفيكانت،والشعبيةالرسمية

62صر2خالاسلامدول:الذهي(1)
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عينلذلك؟ورفاهيتهمالناسسعادةعلىحريصاكانالمستظهرإن-41

حتىالتدبيروحسنبالكفايةلهمالمشهودالموظفينمنعددأالخلافةأجهزةفي

الأساسية.حاجاتهموتأمينبخدمتهمويقومواالناسمصالحعلىيسهروا

العدالةنشرفيواجتهد،والعدوانوالفسادالظلممحاربةعلىوعمل

.ببغدادالسكانفئاتمختلفبينوالإحسان

الآنيمكننا،الدراسةهذهعنسفرتالتيالنتائجخلالمن-15

.والمسرةبالهناءالمستظهرعهديصفالذيالاثيرابنقولعلىحكمإصدار

بغدادمدينةعاشتهالذيللواقعالموافقةالحقيقةأصابالاثيرابنإن

حيث،1118/512سنةالى1106/498سنةمنالممتدةالفترةفيعةوخا

قامتحتىالمستظهرمنيتقربفأخذالسلجوقيبالعرشمحمدالسلطانانفرد

آثارهاانعكستوالقربىوالتعاونوالمحبةالاحتراممنعلاقةالطرفينبين

واحسانأ.وعدلأأمنأ،ببغدادالسكانحياةعلىالحسنة

كانالولاءهذارغمولكنه،العباسيةللدولةمواليأكاذالاثيرابنإن

لذلك،المستظهرايامفيبغدادشهدتهاالتيالأحداثإلىنظرتهفيموضوعيآ

وعلىالناسحياةلمسيرةموافقأ،والمسرةبالأعيادالخليفةهذالأياموصفهجاء

والاستقرارالهدوءعمحينخلافتهمنالثانيالنصفخلال،الخصوص

والعلمية.والاجتماعيةالاقتصاديةالحياةفنشطت
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رراق!ا!ض!ا

لمعربية1لمصادر1

1318/717:فنيتوسبطالرحمنعبد:الأربلي

1353/1885بغداد.المسبوكالذهبخلاصة

عبدبنمحمدبنمحمدالكرمأبيبنعليأبوالحسنالدينعز:الأثيرابن

1232/630:الشيبانيالواحدعبدبنالكريم

بيروتودارصادرداربيروت.ج13التاريخفيالكامل-

1399/1979

القاهرة.بالموصلالأتابكيةالدولةفيالباهرالتاريخ-

1382/1963

،طليحاتأحمدالقادرعبدتحقيقالأنسابتهذيبفياللباب-

1357/1938القاهرة

بالكرخي،المعروفالاصطخريالفارسيمحمدبنابراهيماسحاقابن

.الهجريالرابعالقرنمنالأولالنصففيالمتوفي

1381/1961القلمدار.القاهرة.والممالكالمسالك-

.غربالشفيقمحمدومراجعةالحسينيجابرمحمدتحقيق

597/5120:حامدبنمحمدبنمحمدالكاتبالدينعماد:الأصبهاني

1978الآفاقداربيروت.سلجوقآلدولةتاريخ-

الأصفهاني.البنداريمحمدبنعليبنالفتحاختصار
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بغداد.\جالعراقيالقسم.العصروجريدةالقصرخريدة-

.الأثريبهجتمحمدحققه.1375/1955

!يونبنخليفةبنالقاسمبنأحمدالعباسأبيالدينموفق:أصيبعةأبيابن

1269/668الخزرجيالسعدي

الحياةمكتبةبيروت.الأطباءطبقاتفيالأنباءعيون-

1385/1965

577/1181محمدبنالرحمنعبدالدينكمالالبركاتأبو:الأنباريابن

المعارفمطبعةبغداد.الأدباءطبقاتفيالألباءنزهة-

3791/5991

الطنجي:ثماللواثيابراهيمبناللهعبدبنمحمد:بطوطةابن
779/3771.

الأسفاروعجائبالأمصارغرائبفيالنظارتحفةبطوطةابنرحلة-

1960/1379بيروتطبعة

عليبنمحمدبنعليبنالرحمنعبدالفرجأبو:الجوزيابن

597/0120

(مفقودةالأول)الخمسة.ج15والأممالملوكتاريخفيالمنتظم-

1359/1946الأولىالطبعة.الدكنآبادحيدر

134/1923لإبغدادطبعة.بغدادمناقب-

.البغداديالأثريبهجتمحمدحققه

المغربي:الخضرميخلدونبنمحمدبنالرحمنعبد:خلدونابن

1405/808

فيوالخبرالمبتدأوديوانالعبركتابالمسمىخلدونابنتاريخ-

والبربر.والعجمالعربأيام

الفكرداربيروت.ج7الأكبرالسلطانذويمنعاصرهمومن

1399/1979

بكر:أبيبنمحمدبنأحمدالدينشمسالعباسأبو:خلكانابن

1282/681
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صادردار.بيروتج8،الزمانابناءوانباءالأعيانوفيات-

1397/9977.

1347/748:أحمدبنمحمداللهعبدأبيالدينشمس:الذهبي

.1337/1918آبادحيدر.ج02الاسلامدول-

1381/1961الكويت.ج5غبرمنخبرفيالعبر-

السيد.فؤادتحقيق

1505/911بكرأبيبنالرحمنعبدالدينجلال:السيوطي

01371/1952التجاريةالمكتبة.القاهرة.الخلفاءتماريخ-

الحميد.عبدالدينمحيمحمد-حققه

1380/1965طهران.المفسرينطبقات-كتاب

الدكتورحققه1383/1963:ائجوارياخبارمنالمستطرف-

المنجد.صلاح

عيسىمطبعةالقاهرة.ج2والنحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية-

ابراهيم.الفضلأبيتحقيق.1384/1965الحلبيالبابي

.505/1111:محمدبنمحمدبنمحمدحامدأبو:الغزالي

الكتبدارمؤسسة-.الكويت.يةالمستظهروفضائلالباطنيةفضائح-

.بدويالرحمنعبدحققه.01383/1964الثقافية

سنةالخامسةالطبعة.المعارفدار.القاهرةالفلاسفةتهافت-

دنيا.سليمانحققه.1392/1972

1418/821:اللهعبدبناحمدالعباسأبو:القلقشندي

1332/1914الأميريةالمطبعةالقاهرة.ج14الأعشىصبح-

والأنباءالارشادوزارةالكويت.ج3الخلافةمعالمفيالأنافةمآثر-

.فراجاحمدالشارعبدتحقيق.1384/1964

.1372/774:الدمشقيالحافظ:كثيرابن

الطبعةالمعارفمكتبةبيروت.جزءآعشرأربعة.والهايةالبداية-

1397/1977الثانية
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\"450/58:حبيببنمحمدبنعليأبوالحسن:الماوردي

1979الطليعةدار.بيروت.الملكوسياسةالوزارةقوانين-

السيد.رضوانالدكتورتحقيق

.1366/768سليمانبنعليبنأسعدبناللهعبدمحمدأبو:اليافعي

04الزمانحوادثمنيعتبرمامعرفةفياليقظانوعبرةالجنانمرآة-

1975/1395بيروت.ج

لأجنبية1رد!صمل1

ءلا)7*!كحى،7ح4

ولح+ى*،اح

!لا*ل!ءلهله!!3أ!")"أل*.+57!سح)17*كللأح

!**!تح،3.949)*كلهـ!

طح*!سحلاحةا(3!*5ح!لاح!5أح*

!703!3لأ!.لا!ول)*!*

!ى!لأ+!لأ7)!ش/*))ح3ة9اح!
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اكاتهمتوي

لموضوعالصفحةالموضوعا

00000000000000000007البحثمقدمة

الأولالاب

العباسيبالتهالمقتدي

:الأوللفصل

000000011العباسيبالتهالمقتديلخليفة

00000000000000011المقدينسب-

00000000000000021المقتديوالدة-

000000000021خليفةيصبحالمقتدي-

41وميزاتهاللهبأمرالمقتديالخليفةاخلاق-

000000000000051المقتدياعمال-

0000000000002وشعرهالمقتديادب-

00000000000000002المقتديموت-

الثانيلفصل

0000000022بالتهالمقتديعهدفيلوزارة

نصرابوالدولةفخر:الأولالوزير-

0000000220جهيربنمحمدبنمحمد

الدينظهيرشجاعابو:الثانيالوزير-

00000042الهمذانيالحسينبنمحمد

بنمحمدالدولةعميد:الثالثالوزير-

0000000270جهيربنمحمدبنمحملى

:الثاكالفصل

المقتديالخليفةبينالعلاقة

00000000000013السلجوقيواللطان

00000000023للمقتديالخطبة:اولأ-

بأموريتدخلالملكنظام:ثانيأ-

00000000000000000033المقتدي

اللطانبنتيتزوجالمقندي:ثالثأ-

000000000000000000053ملكشاه

0063ملكشاهعلىيخلعالمقتدي:رابعأ-

هاث!كلمبينالعلاقةتدهور:خامعأ-

000000000000000000370والمقتدي

بنمحمودعلىيخلعالمقتدي:سادسأ-

4000000000000000000000ملكثاه

0011وبركيارقتتشبينالمقتدي:سابعأ-

الرابع:الفصل

000034المقتديعهدفيبغدادمدينةاحوال

44والأشعريةالحنابلةبينالصراع:اولأ-
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لموضوعا

....والثسيعةالفةبي!الصراعثانيآ-

.........الفتوة.ثالفآ-

.المقتديعهدفيالذمةأهل:رابعآ-

فيببغدادالطبيعيةالأحداثخامسآ-

..........المقتدي

الخاصالفصل

..المقتديعهدفيببغدادالعلمةالحياة

....بغدادمديفةفياالمدارس:أولأ-

..........الفقهحةالحركة-دانيآ

..........الحديثرجال:ثالثآ-

.....المقتديعهدفيالقراء:رابعآ-

المقتديعهدفيالتفسيررجال:خامآ-

...الصوفيةالحركة:سادسآ-

....المقتديعهدفيالأدب.سابعآ-

..........والإتاءالكتابة:ثامنآ-

...........التاريخعلم-تاسعآ

......والمنطقالفلسفة:عاشرآ-

.........الكلامعلم:عثراحد-

.........الفلكعلم:عرثاني-

..المقتديعهدفيالطب:عرثاك-

48

عهلى

53

56

56

65

66

67

67

69

70

71

71

72

73

الثانيالباب

العباسيبالتهالمستظهر

000000000000000000097مقدمة-

الأولالفصل

18لحلافةاومؤمساتلعباسيابالتهالمشظهر

0000000820المستظهرشخصية-أولأ

000088المتظهرعهدفيالوزارة:ثانيآ-

المشظهرعهدفيالوظائف:ثالئأ-

47

لموضوعا

الثانيالفمل

0000113الخارجيةبالقوىالمستظهرعلاقة

وموقفاللاجقةسلاطنص!اعأولأ-

00000000000114.مهمالمستظهر

001280الحلةبأميرالمستظهرعلاقة:ثانيآ-

130بالمرابطينالمستظ!علاقة:ثالفآ-

منالصتظهر5!لهفرأبعآ-

00001360.الصلييةالحملات

وخلافةالباطنيةالحركة.خامسآ-

144000.الصتظهر.

الثالثالفصل

159المستظهرعهدفيالداخديهةبندادأحوال

000000161سلاميةلااطهبالمذا:ولأأ-

0،000164بغدادمدينةفيالعيارود:لآنيآ7-

0000000000165الذمةأهل:ثالثآ-

0000172المستظهرعهدفيالمرأة:رابت-

عهدفيوالاتصادالعمراذكأا--

000000000000000000178المستظهر

عهدفيبغدادالطبيعيةالكوارث:سادسآ-

00000،00000000000184.المستظهر

الرابعالفصل

188المستظهرعهدفيببغدادإحميةا!ررالجاة

00191.المستظهرعهدفيالمدارس.أو!-

196المستظهرعهدفيالفقهيةالحركة:ثانيآ-

203المستظهرعهدفيالتفسيررجال:ثالثآ-

0000402المستظهرعهدفيالقراء:رابعآ-

عهدفىالحدي!اطرجا:خامسآ-

000000000000000000306المستظهر

02080المستظهرعهدفيالصوفية:سادسأ-

00212،الصتظهرعهدفىالأدب:سابعآ-
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المفحةلموضوعا

00000002180.العربيةاللغةعلوم:ثامنآ-

00000000000219التاريخعلم:تاسعأ-

0000000142الاسلاميةالفلسفة:عاشرأ-

000000000225الفلكعلم:عشراحد-

00000002260الحسابعلم:عرثاني-

227المستظهرعهدفيالطب:عرئالث-

الصفحةلموضوعا

229المتظهرمنالعلماءموقف:عررابع-

منالغزاليموقف:عرخامرر-

0000002320ملكشاهبنمحمدال!لطان

00000000000000000237البحثنتائج

00000000000000000243المصادراهم

00000000000000247الكتابمحتويات
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